
 
ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 
z dnia 27 marca  2020r. 

 
 
w sprawie ustalenia terminu wniesienia opłaty rocznej za 2020 rok z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntu gminnego przez Strzelecką Spółdzielnię 
Spożywców „Piast”  

 
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     
(Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1696,1815 i z 2020r. poz. 1571)  oraz  art. 71 ust. 4 ustawy                                
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.65 i 284)                                        
zarządzam,  co następuje: 
 
 

§1.  Ustalam Strzeleckiej Spółdzielni Spożywców „Piast” z siedzibą w Strzelcach Opolskich,                    
ul. Krakowska 30 następujące terminy wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu gminnego o ogólnej powierzchni 2,7908 ha za 2020 rok w łącznej 
wysokości 50 614,00zł : 

 
1. I rata w kwocie 5 614,00 zł brutto płatna w terminie do 31 marca 2020 r.  
2. II rata w kwocie 5 000,00zł brutto płatna w terminie do 30 kwietnia 2020 r.  
3. III rata w kwocie 5 000,00 zł brutto płatna w terminie do 30 maja 2020 r.  
4. IV rata w kwocie 5 000,00 zł brutto płatna w terminie do 30 czerwca 2020 r.  
5. V rata w kwocie 5 000,00 zł brutto płatna w terminie do 30 lipca 2020 r.  
6. VI rata w kwocie 5 000,00 zł brutto płatna w terminie do 30 sierpnia 2020 r.  
7. VII rata w kwocie 5 000,00 zł brutto płatna w terminie do 30 września 2020 r.  
8. VIII rata w kwocie 5 000,00 zł brutto płatna w terminie do 30 października 2020 r.  
9. IX rata w kwocie 5 000,00 zł brutto płatna w terminie do 30 listopada 2020 r.  
10. X rata w kwocie 5 000,00 zł brutto płatna w terminie do 30 grudnia 2020 r.  
 

 

 

§2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

 

Tadeusz Goc 

 


