Zarządzenie Nr F/148/2021
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie rozłożenia na raty zaległości za 2020 r. za dzierżawę gruntów (działki nr
w miejscowości Lichnowy) należnej Gminie Chojnice od
.
Na podstawie art. 30 ust.l i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372); § 1, § 2, § 4 ust. 1 i 3, § 5 Uchwały Nr VI/40/ll Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Chojnice - Wójt Gminy Chojnice zarządza, co następuje;

§1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty zaległości za 2020 r. w wysokości 20 297,38 zł (należność
główna: 19.390,93 zł, odsetki 906,45 zł) za dzierżawę gruntów (działki nr
w miejscowości
Lichnowy) należnej Gminie Chojnice od
§2

Ustala się następujący tryb spłaty zaległości o której mowa w § 1:
1. I rata w wysokości 10 148,69 zł do dnia 15 października 2021 r. (wpłata będzie
proporcjonalnie zaksięgowana na należność główną i odsetki na dzień złożenia wniosku o
rozłożenie na raty).
2. II rata w wysokości 10 148,69 zł do dnia 30 października 2021 r. (wpłata będzie
proporcjonalnie zaksięgowana na należność główną i odsetki na dzień złożenia wniosku o
rozłożenie na raty).
§ 3

Terminy wyznaczone w § 2 są terminami ostatecznymi na uregulowanie należności.
§4

W przypadku nieterminowego wnoszenia lub w niepełnej wysokości ustalonych opłat, pozostała
do zapłaty zaległość staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
od dnia wymagalności do dnia zapłaty bez uwzględnienia okresu rozłożenia na raty.
§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Wó J

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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