
Uchwała nr 10/31/2011 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 30 marca 2011 r. 
 
 

w sprawie odroczenia terminu zapłaty całości drugiej raty czynszu dzierŜawnego 
 
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 25b ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i § 4 ust. 1 i 3  Uchwały Nr XXXVIII/362/2010  Rady 
Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych 
przypadających Powiatowi Namysłowskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 67, poz. 866), Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co 
następuje:  
 

§ 1 
 
1. Odracza się Panu S. B. zam. S. M. 6, 46-100 Namysłów termin zapłaty całej (całości) 

drugiej raty czynszu dzierŜawnego stanowiącego naleŜność Powiatu Namysłowskiego w 
kwocie 8.747,50 zł (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset czterdzieści siedem 50/100) 
-  wymaganego z tytułu dzierŜawy nieruchomości rolnej połoŜonej w Wilkowie w skład 
której wchodzi działka rolna o nr ewid. 944 o pow. 1,5100 ha oraz działka rolna o nr 
ewid. 945/1 o pow. 32,6900 ha. 

2. Odroczona druga rata czynszu, o którym mowa w ust. 1 płatna jest do dnia 31.08.2011 r.  
3. W przypadku, gdy dłuŜnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości naleŜności,  

o której mowa wyŜej, stanie się ona natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę 
liczonymi od 01.04.2011 r. włącznie. 

 
§ 2 

 
Odroczenie terminu zapłaty następuje na uzasadniony wniosek dłuŜnika z dnia 21.03.2011 r. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu podjęcia. 
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