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UCHWAŁA NR 128/2012
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Rawskiego przypadających od dłużnika 
Marcina Książkiewicza 

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 

200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz §7 ust. 1, pkt 3 Uchwały nr 

XLV/233/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 września 2010r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz 

wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:. 

§ 1. 1. Na wniosek Marcina Książkiewicza rozkłada się na raty wierzytelność Powiatu Rawskiego w wysokości 
7.016,00 zł (słownie: siedem tysięcy szesnaście złotych) z tytułu należności za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu marki FSM 126p elx MALUCH, nr rej. LWN 2681, usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 
1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

2. Kwota 7.016,00 zł zostaje rozłożona na 2 raty w następujący sposób: 

1)rata w kwocie 3.508,00 zł - płatna w terminie do dnia 30.06.2012 r.; 

2)rata w kwocie 3.508,00 zł - płatna w terminie do dnia 30.11.2012 r. 

§ 2. 1. Od rozłożonej na raty należności nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia 
podjęcia uchwały do upływu terminów zapłaty poszczególnych rat wskazanych w § 1 ust. 2. 

2. Płatność nastąpi zgodnie z terminami podanymi w § 1 ust. 2 bez oddzielnego wzywania do zapłaty, na 
rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej nr 60929100010056595820000010. 

3. Brak płatności którejkolwiek z rat w terminach określonych w § 1 ust. 2, skutkować będzie natychmiastową 
wymagalnością należności wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego dnia jej 
wymagalności oraz upoważniać będzie Powiat Rawski do podjęcia wszelkich czynności mających na celu 
wyegzekwowanie należności objętych niniejszą uchwałą. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący 

Józef Matysiak

Wicestarosta 

Marian Krzyczkowski

Członek Zarządu 

Tadeusz Damaz

Członek Zarządu 

Jarosław Kobierski

Członek Zarządu 

Marek Sekuter
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Uzasadnienie

W odpowiedzi na decyzję WI.I.7135.13.2011.MA z dnia 12.01.2012 r. naliczającą opłatę za usunięcie. 
przechowywanie, oszacowanie i zniszczenie pojazdu marki FSM 126p elx MALUCH, nr rej. LWN 2681, 
usuniętego z drogi publicznej w dniu 14.01.2009 r., na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym 
i przechowywaniu, do Zarządu OPowiatu Rawskiego wpłynęło podanie Marcina książkiewicza (właściciel pojazdu 
w dniu usunięcia) z prośbą o rozłożenie opłaty na raty. W piśmie oświadczył, że posiada ciężką sytuację finansową 
- nie posiada stałej pracy, pracuje tylko dorywczo, ma na utrzymaniu dziecko. Zaproponował, że jest w stanie 
spłacać należność w miesięcznych ratach po 250 zł. 


