ZARZĄDZENIE NR 20/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy
Gdańska 50 w Bolesławcu.
Na podstawie § 4 ust. 1 § 9 ust 1 pkt 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 oraz wniosku dłużnika z
dnia 25.11.2015 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wyrażam zgodę na rozłożenie na 40 rat należności pieniężnych Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Bolesławcu, obejmujących należność główną wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi i
adwokackimi, które na dzień złożenia wniosku wynoszą 14.516,31 zł.
2. Ustalam następujący tryb spłaty należności w kwocie 14.516,31 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset
szesnaście złotych 31/100)
1) 17 rat po 200 zł,
2) 22 raty 500 zł,
3) 1 rata – ostatnia w wysokości 116,31 zł.
3. Należności będą płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca stycznia 2016 r.
Ostatnim dniem spłaty jest 30.04.2019 r.
4. Wpłaty będą dokonywane na konto MZGM w Bolesławcu – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A. o/Bolesławiec: 42 1020 2137 2017 0000 0000 2009.
§ 2. W razie nieuiszczenia w terminie lub w pełnej wysokości którejkolwiek z ustalonych rat, niespłacone
należności stają się natychmiast wymagalne w całości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z
odsetkami, o których mowa w § 4 ust. 3 powołanej wyżej uchwały i będą dochodzone na drodze sądowej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Bolesławcu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. DCW/JF
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