Projekt
ZARZĄDZENIE

Nr...................

Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia....................
w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty adiacenckiej.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i § 4 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr.
422/XLVII/2002 z dnia 1 marca 2002r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w
opłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych w związku z
pismem z dnia 17.11.2005r. Pani X zam. 07-410 Ostrołęka, ul. X postanawia się, co
następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na umorzenie opłaty adiacenckiej w kwocie 2990 zł.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansów, Budżetu, Podatków i
Opłat.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sporządził
Wiesław Czaplicki
Z – ca Dyrektora
Wydziału Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

Uzasadnienie
Prezydent Miasta Ostrołęka działając na podstawie art.143 – art.148a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.
2603 ze zm./, uchwały Rady Miejskiej w Ostrołęce dnia 29 stycznia 1999 roku Nr 37/VI/99 w
sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oraz art.104 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego / jednolity tekst Dz.U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./decyzja z dnia 2 listopada 2005r. Nr.GN.72213-1-24/05
ustalono udział w kosztach budowy sieci wodociągowej Pani X zam. ul. 11 Listopada 5/16,
07-410 Ostrołęka - jako właścicielce działki nr. 50956 i nr. 50964 w kwocie - 2990 zł.
Pani X

w dniu 17.11.2005r. zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta Ostrołęka o

umorzenie opłaty adiacenckiej. Prośbę swą uzasadnia tym, że jest osobą samotną, z
wynagrodzenia z tytułu pracy zawodowej poza własnymi wydatkami pomaga finansowo
swojej siostrze wychowującej samotnie 2-je dzieci, oraz swoim rodzicom, którzy są w
podeszłym wieku. Działki od których naliczona jest opłata adiacencka przekazali Pani X
rodzice w 2003 roku.
Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające oraz złożone oświadczenie podatnika
potwierdziło fakty podane w podaniu.
Biorąc powyższe pod uwagę proponuję umorzyć ustaloną opłatę adiacencką w kwocie
2990 zł.
Podpisał
Wiesław Czaplicki
Z – ca Dyrektora
Wydziału Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat

