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Wersja XI

KARTA STANOWISKOWA
w sprawie:
USTALENIA INNEGO TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ
Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

1. Od czego mam zacząć ?
 Należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 15, złożyć podanie ze wskazaniem
proponowanego terminu płatności opłaty rocznej - nieprzekraczającego danego roku
kalendarzowego; powinno ono zawierać uzasadnienie.
Podanie może zostać złożone nie później niż 14 dni przez upływem terminu płatności.

2. Czy będę musiał płacić za wniesienie podania ?
PODANIE NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

3. Jak długo muszę czekać na stanowisko Prezydenta Miasta?
 W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (podanie wraz
z wymaganymi załącznikami), stanowisko Prezydenta Miasta zostanie przedstawione
niezwłocznie nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
Dodatkowe informacje o trybie załatwienia sprawy można uzyskać w Wydziale Mienia
Komunalnego Urzędu Miasta, tel. (41) 26-72-195.

4. W jaki sposób mam odebrać decyzję ?
 Odpowiedź zostanie przesłana na adres interesanta listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

5. A czy to wszystko zgodne z prawem ?
 Podstawę prawną stanowią przepisy:
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r.
poz. 2147 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875),
1

Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim

P – 8 – K87

Wersja XI
 uchwała Nr LIV/697/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostkom jej
podległym,
 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 90 poz. 864/2
z późn. zm.),
 rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz.Urz. UE.L. 352/1 z dnia 24 grudnia 2013r.),
 rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE.L. 352/9 z dnia 24 grudnia 2013r.),
 rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania art.108 Traktatu WE (Dz.Urz. UE.L. Nr 83 poz. 1
z dnia 27.03.1999r. z późn. zm.),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz.U. z 2010r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomoc de mini mis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r.
Nr 53 poz. 312 z późn. zm.).

6. O czym jeszcze muszę wiedzieć ?
Właściwy organ może ustalić inny termin płatności jednakże nieprzekraczający danego
roku kalendarzowego.
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