
                                                   
 

UCHWAŁA NR 1001/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 sierpnia 2011 roku. 
 

 
w sprawie : rozło żenia na raty  nale żności z  tytułu wył ączenia gruntów    
                         z  produkcji rolnej .   
 
 
 
    Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.),  oraz § 5 ust. 1 i ust. 5 oraz  
§ 7 uchwały Nr V/59/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 
2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  
w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. 
Wiel.  Nr 118  poz. 1956), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje :  
 
      § 1  
 
 
1.  Rozkłada się na  raty  jednorazową  należność  Województwa   Wielkopolskiego    
     przysługującą  od  Małgorzaty  i Andrzeja Szczuckich  z tytułu wyłączenia gruntów  
    z produkcji rolnej     w  wysokości  1705,06 zł. 
2. Spłata wierzytelności następować będzie w 4 ratach miesięcznych,  począwszy od  
     następnego miesiąca,   w  którym podpisano umowę między  stronami.  
3.  Szczegółowe postanowienia rozłożenia  na raty należności  wymienionej  w ust.1,  
     określi umowa. 
             

 § 2 
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego   
w Poznaniu i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii  
i Administrowania Mieniem w Poznaniu . 
 
      § 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie  z  dniem  podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 



 Uzasadnienie 
                                                 do  uchwały  nr 1001/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
                                                   z dnia 18 sierpnia 2011 roku 
 

 
           Decyzją Starosty Kaliskiego znak: GG.O.6124.9.4.2011  z dnia 18 marca 2011 
roku, wyłączono z produkcji rolnej grunty o pow. 0,0134 ha, stanowiące część działki 
nr ewid. 676  położone w obrębie Zbiersk, gmina Stawiszyn, przeznaczone pod 
budowę budynku gospodarczego i dojazdu oraz na cele budynku mieszkalnego.   
Ustalono należność w wysokości 1.705,06 zł i opłaty roczne w wysokości  271,51 zł 
płatne przez okres 10 lat począwszy od 2011 roku,  w terminie do dnia 30 czerwca 
danego roku.   

Zobowiązani złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  
o rozłożenie na raty ww. należności.  W treści wniosku poinformowali,  iż aktualnie 
nie prowadzą działalności gospodarczej, realizują rozpoczętą w roku 2007 budowę 
domu.  W związku z ww. inwestycją zaciągnęli kredyt hipoteczny (załączono kopię 
umowy kredytowej). Powiadomili ponadto, że dodatkowym problemem utrudniającym 
spłatę należności jest zły stan zdrowia zobowiązanego, który od 2009 przebywa na 
zwolnieniu lekarskim,  aktualnie oczekuje na komisję i orzeczenie ZUS o stopniu 
niezdolności do pracy.  Nadmienili, że w obecnej chwili decyzja Zarządu o rozłożeniu 
na raty ułatwiłaby im znacząco spłatę wymagalnych zobowiązań.  
          Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały Nr V/59/11 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 roku,  w przypadkach uzasadnionych 
względami społecznymi lub gospodarczymi, kierownik (dyrektor) jednostki 
budżetowej na wniosek dłużnika,  może odroczyć termin zapłaty całości lub części 
należności  lub rozłożyć płatność całości lub części  należności na raty, biorąc pod 
uwagę możliwości płatnicze dłużnika  oraz uzasadniony  interes  jednostki 
organizacyjnej. Jeżeli dłużnik nie spłaci zaległości w terminie albo w pełnej wysokości 
ustalonych rat, pozostała do spłaty należność  staje się natychmiast wymagalna  
wraz z należnymi odsetkami.  

Z uwagi na trudną sytuację materialną rodziny, istnieją podstawy do rozłożenia  
na  raty  ww. zaległości.   
 

W świetle powyższych wyjaśnień, podjęcie uchwały jest  uzasadnione. 
 
 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


