
                                                  
 

UCHWAŁA NR  941 /2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

                                                  z dnia  28 lipca 2011 roku. 
 
 

w sprawie :  odmowy  umorzenia  zaległych  opłat   za     rok    2010  z  tytułu 
wył ączenia gruntów z produkcji  rolnej  wraz  z  odsetk ami   ustawowymi oraz 
kosztami dochodzenia  zadłu żenia.   
 
 
    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  § 2 ust. 1 pkt  3,  
oraz  § 6  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 wskazaniach organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. 
Wiel.  Nr 118  poz. 1956), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,  
co następuje :  
 
 
      § 1  
 
 
odmawia  się  umorzenia  opłat  należnych Województwu Wielkopolskiemu  z  tytułu 
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej za rok 2010 w wysokości 17.656,75 zł  wraz  
z odsetkami ustawowymi i kosztami dochodzenia należności, przysługujących od  
Mandersloot  Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach,  ul. Polna 125  
 
    

 § 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 941/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
                                                   z dnia  28 lipca  2011 roku 
 
 
 

 Decyzjami Starosty Poznańskiego znak: GN-O.VII.6018-14-24/2005 z dnia 
29.03.2005 roku  oraz  znak : WŚ.XVIII.6018-14-65/08 z dnia 28.04.2008 roku  
na wniosek Mandersloot  Polska Sp. z o.o.  wyłączono z produkcji grunty rolne   
o pow. 0,4678 ha,  stanowiące część działki nr ewid. 47 arkusz mapy 1,  położone   
w obrębie ewidencyjnym Komorniki gm. Komorniki, przeznaczone pod budowę hali 
magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym. Ustalono stałe opłaty roczne  
w  wysokości stanowiącej równowartość 21,05  i 30,70 ton ziarna żyta,  płatne przez 
okres 10 lat w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.   

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu  
o umorzenie zadłużenia, motywując swoją prośbę koniecznością  zainwestowania 
dużych środków finansowych  na  dalszy rozwój firmy  oraz wzrostem  stawek  
podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.   

Zgodnie z obowiązującą procedurą wezwano płatnika do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających wysokość dochodów uzyskiwanych przez okres   
ostatnich 3 lat obrotowych,  uzasadniających zastosowanie ulgi w płatnościach.   
           W myśl § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały nr V/59/11 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z  dnia  21 marca 2011 roku,  należność  może zostać umorzona  
w całości lub w części, jeżeli za umorzeniem przemawia ważny interes dłużnika,   
w  szczególności  zapewnienie  jego  egzystencji.   

Na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej zgromadzonej  
w przedmiotowej sprawie, nie stwierdzono,  aby spłata zadłużenia przez 
zobowiązaną  Spółkę  Mandersloot Polska spowodowała zagrożenie w postaci 
zachwiania  rentowności  firmy.   

Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego  ma  charakter  uznaniowy. 
Zarząd jako organ wykonawczy samorządu województwa ma ustawowy obowiązek  
dbania w należyty sposób o środki finansowe stanowiące wpływy budżetu 
województwa, jak również czuwania nad prawidłowością i terminowością wpłat 
dokonywanych przez zobowiązanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych,  w związku  z  czym brak  jest  podstaw do umorzenia zadłużenia. 

     
 

W świetle powyższych wyjaśnień, podjęcie uchwały jest  uzasadnione. 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 

                          Członek Zarządu 


