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w sprawie umorzenia czynszudzierZawnego
wraz z naleinoSciamiubocznYmi

Na podstawie$ 3 ust. 1 pkt. 1, 4 w zwi4zkuz $ 6 ust. I Uchwalynr XXXll259l200I
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001r. w sprawie okresleniazasadi trybu
umarzaniawierzytelnoScijednostek organizacyjnychMiasta i Gminy Sztum z tltulu
naleznoScipieniqZnych oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych naleZnosci
orazwskazaniaorgan6wdo tegouprawnionych
co nastgpuje:
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, zarzq<lza,
$ l
Umarza siE zalegly czynsz dzteraawnyza magazynna skladowanieopalu za 2004 rok
w kwocie 0,20 zl (slownie:201100)i nale2noSiuboczn4tj. odsetkiw kwocie 0,10 zi
(slownie:10/100)
oraz ]iimarzasig czynsz dzieraawnyza ogr6d przydomowy za 2004 rok w kwocie
uboczn4tj. odsetkiw kwocie0,10zl (slownie:10/100)
i naleZnosi
0,20zl (slownie:201100)
figuruj4cena koncienr 00003923- MankowskiEugeniusz

s,
Zarzqdzeniewchodzi w irycie z.dniem podjgcia.

Uzasadnienie:

Pan Eugeniusz Marikowski na podstawie umowy dzierZawy z dnia 28.06.2002r.byl
dzierlawcq terenu o powierzchni 8.00 m2 z czqdci dzialki nr

168/3 poloZoncgr-r

w Piekle z przeznaczeniemna garaz tymczasowy. Na podstawie aneksu nr 1 do urrrowy
dzierZawyod 01.01.2004r. dzierZawionyIeren przeznaczonyjest na magazyn na skladowanre
opalu oraz narzgdzi ogrodniczych. Zgodnie z $ 5 umowy d,zier2awcazobowi4zany jest
do oplacania rocznego czynszt dzierZawnegoplatnego jednorazowo rocznie z terminem
piatnoSci do 31 marca kazdego roku bez oddzielnego wezwania. Z Iytulu czyrlszu
dzierZawnegoza 2004 rok na koncie EugeniuszaMarikowskiego figuruje zalegloSi w kwocie
gl6wnej 0,20 zl.
nale2noSci
Ponadto, na podstawie umowy dzierZawy z dnia 08.08.2002r.Eugeniusz Mafkowski
jest dzierZawc4grunt6w o powierzchni 210,00m2 z czplci dzialki nr 168/3 polozonych
w Piekle z przeznaczeniemna zagospodarowanierolnicze

ogr6d przydomowy. Zgodnie

z $ 2 umowy tytulem dzierZawy wyZej wymieniony jest zobowi4zany do oplacaniarocznego
czynszu dzierzawnego platnego jednorazowo rocznie z terminem platnosci do 15 marca
kaZdego roku bez oddzielnego wezwania. Z tytttlu czyns^) dzierZawnego z,a ogr6d
za 2004 rok na koncie Eugeniusza Maiikowskiego figuruje zaleglosi w kwocie nalezno$ci
gl6wnej0,20zl.
Ponadto,naleZy wskaza6, 2e prowadzone wobec Eugeniusza Marikowskiego postEpowanie
egzekucyjnez t)'tulu zaleglosci czynszowych za lata 2002-2003 zostalo umorzone wobec
stwierdzenia
bezskutecznoSoi
egzekucj i.
Z uwagi na nisk4 warloSi przedmiotu sporu nie wytoczono pow6dztwa dlu2nikowi, bowrem
procedura egzekucyjna i zwiqzane z tym kosay postgpowania s4dowego prz,ewy4szajq
wartos6 egzekwowanej naleZnosci. Ponadto, jak wynika z analizy sytuacji materialnej
dluznika, nie posiada on Zadnych wierzytelnoSci ani ruchomoSci, z kt6rych mo2na by
prowadzii egzekucjpi dochodzii swoich naleZnoSci.

W zwi4zkuz poryzszym zasadnej estpodjEcieZarz4dzeniaw

brzmieniu.

