
 
 

UCHWAŁA NR 1175/2011  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14 października 2011 roku. 
 

 

w sprawie : odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu wyłączenia 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. Nie wyraża się zgody na umorzenie wierzytelności Województwa 
Wielkopolskiego w kwocie 2.133,12 zł przysługującej od Pani                          z 
tytułu opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 

2. Wyraża    się zgodę   na    odroczenie  terminu  płatności  należności 
Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.133,12 zł  przysługującej od Pani                                                                                                                     
stanowiącej opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej do dnia 31 
grudnia 2011 roku. 

 

§ 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. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie  
do uchwały Nr 1175/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 14 października  2011 roku 

 

 

Decyzją Starosty Chodzieskiego znak: GN – 6018/26/08 z dnia 12 marca 
2008 roku, wyłączono z produkcji rolnej grunty o pow. 0,1191 ha, stanowiące część 
działki nr ewid. 175/1, położone we wsi Rataje, przeznaczone pod budowę placu 
manewrowego do nauki jazdy. Ustalono stałe opłaty roczne w wysokości  
odpowiadającej równowartości 5,68 tony ziarna żyta, płatne przez okres 10 lat  
począwszy od 2008 roku, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

Zobowiązana  złożyła  wniosek  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Poznaniu 
o umorzenie lub odroczenie terminu płatności opłaty rocznej za rok 2011 w wysokości 
2.133,12 zł motywując prośbę złą sytuację finansową firmy spowodowaną ogólnym 
kryzysem w branży w której działa. Do wniosku 
o zastosowanie ulgi w płatnościach załączono dokumenty o osiągniętych dochodach 
tj. zaznania podatkowe PIT za lata 2008 - 2010 składane we właściwym miejscowo 
Urzędzie Skarbowym oraz bilans z księgi podatkowej firmy. 

Wymienione wyżej dokumenty potwierdzają rzeczywisty spadek dochodów 
uzyskiwanych w ostatnim okresie w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Jednakże, w ocenie dysponenta należności brak jest podstaw do 
umorzenia zobowiązania, i spłata wymagalnej kwoty nie spowoduje zagrożenia 
egzystencji płatnika. Z uwagi na powyższe, odmawia się umorzenia opłaty za 
2011 rok, a termin płatności ww. kwoty stanowiącej opłatę z tytułu wyłączenia 
gruntów z produkcji rolnej odracza się do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

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. 
 
 
 
 

W świetle powyższych wyjaśnień, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 


