ZARZĄDZENIE NR 315/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 8 września 2014 r.
w sprawie odroczenia terminu spłaty kwoty stanowiącej wierzytelność Gminy Miejskiej Bolesławiec
.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), § 4 ust. 1 i 2, § 8 ust. 1, § 9 ust. 2 uchwały nr
LI/434/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych
Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg (Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 2906), po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanego z dnia
30 czerwca 2014 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wyrażam zgodę na odroczenie terminu spłaty kwoty stanowiącej wierzytelność Gminy
Miejskiej Bolesławiec wynoszącej łącznie 178.502,70 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy
pięćset dwa 70/100 zł) do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Opis kwoty zobowiązania oraz sposób płatności określono w załączniku do zarządzenia.
3. Odroczenie terminu spłaty wierzytelności opisanej w ust. 1 ma charakter pomocy publicznej i jest
pomocą de minimis.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej
Urzędu Miasta Bolesławiec.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 315/2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 8 września 2014 r.
1. Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty należności w łącznej kwocie 178.502,70 zł (słownie: sto
siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwa 70 /100 zł ), na którą składa się :
a/ oprocentowanie rat za lata 2013 i 2014 wynoszące 118.981,70 zł ( słownie : sto osiemnaście tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt jeden 70/100 zł );
b / prognozowane oprocentowanie za rok 2015 wynoszące 59.521,00 zł ( słownie :
dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden 00/100 zł ).

pięćdziesiąt

2. Określa się następujący termin spłaty należności w łącznej kwocie – 178.502,70 zł (słownie: sto
siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwa 70 /100 zł ) :
- kwota należności powinna zostać spłacana do dnia 31 grudnia 2015 r.
3. Dłużnik może spłacić całą należność przed terminem, tj. przed dniem 31 grudnia 2015 r.
w następujący sposób :
- jednorazowo całą kwotę należności,
- w ratach w dowolnych kwotach.
4. Wpłaty należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec – PKO Bank Polski S.A.
o/Bolesławie 98 1020 2137 0000 9002 0046 4230.
5. W przypadku nie dokonania zapłaty należności we wskazanym terminie, niespłacona należność staje
się natychmiast wymagalna w całości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również
z odsetkami, o których mowa w § 4 ust.3 powołanej w niniejszym zarządzeniu uchwały.
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Uzasadnienie
W dniu 30 czerwca 2014 roku, zobowiązany zwrócił się do Prezydenta Miasta Bolesławiec z wnioskiem
o udzielenie ulgi polegającej na odroczeniu terminu patności zobowiązania, które jest wymagalne za lata
2013 i 2014 oraz za prognozowaną należność wymaganą w 2015 r. Zobowiązanie to stanowi kwoty
oprocentowania, które zostały naliczone w zwiazku z nabyciem przez wnioskodawcę nieruchomości
oznaczonej jako dz. nr 97, położonej przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu. Zbycie ww. nieruchomości
nastąpiło w drodze bezprzetargowej - celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej. Cena sprzedaży nieruchomości została rozłożona na dziesięć rat, gdzie oprocentowanie rat
wynosi 10 % w okresie rocznym. Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 97 w miejscowymplanie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi wielkopowierzchniowe. Zobowiązany
argumentuje przedłożoną prośbę brakiem możliwości realizowania zaplanowanego przedsięwzięcia
gospodarczego, spowodowane zablokowaniem przez GDDKiA możliwości wykonania inwestycji
drogowej. Wydanie zgody przez GDDKiA na rozpoczęcia inwestycji drogowej uwarunkowane jest
wykonaniem i dostarczeniem przez wnioskodawcę wielu ekspertyz. Wnioskodawca wskazuje, że jest
zdecydowany na realizację ww. inwestycji i wnioskuje jedynie o odroczenie płatności do końca przyszłego
roku, co ułatwi mu rozpoczęcie robót związanych z omawianymi przedsięwzięciami gospodarczymi
najpóźniej na początku 2015 r. Dłużnik zobowiązania podatkowe wobec Gminy Miejskiej Bolesławiec
reguluje w terminie i z tego tytułu nie ma żadnych zaległości. Udzielana pomoc uzasadniona jest ważnym
interesem wnioskodawcy, tj. czasowym odciążeniem finansowym przedsiębiorstwa w czasie prowadzenia
przygotowań i rozpoczęcia inwestycji wpływającym pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa
oraz interesem publicznym, polegającym na wybudowaniu skrzyżowania typu rondo i połączeniu go z ul.
Staroszkolną.
PM/PM
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