
 
 

UCHWAŁA NR 1177 /2011  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 14 października 2011 roku. 
 

 

w sprawie : umorzenia zaległych wierzytelności za lata 2005 – 2010 
należnych dysponentowi opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntów  
z produkcji rolnej wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami upomnienia. 
 
 
 
 

 

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 
 

Umarza się należność Województwa Wielkopolskiego stanowiącą opłaty za lata 2005 
- 2010 wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami upomnienia przysługującą od 
Pani                                                        z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 
w wysokości 876,10 zł. 
 

§ 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 1177/2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 14 października  2011 roku 

 

 

Decyzją Zarządu Miejskiego w Stęszewie znak: GTR 6014/1/94 z dnia 
22.04.1994 roku, wyłączono z produkcji rolnej grunty o pow. 0,02 ha, stanowiące 
część działki nr ewid. 74/3 położone w Witoblu, przeznaczone pod budowę budynku 
magazynowego w celu prowadzenia hurtu obrabianego kamienia budowlanego z 
częścią warsztatową. Ustalono opłaty roczne w wysokości 0,6 tony ziarna żyta płatne 
przez okres 20 lat roku. Zobowiązana wystąpiła z wnioskiem do Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu o umorzenie zaległych opłaty rocznych w wysokości 
876,10 zł. Prośbę swoją umotywowała trudną sytuacją materialną, uniemożliwiającą 
jej spłatę wymagalnych zobowiązań. Oświadczyła, iż jest osobą samotnie 
wychowującą dziecko (lat 3) i z tego tytułu otrzymuje zasiłek w wysokości 170 zł oraz 
zasiłek rodzinny w wysokości 68 zł. Nadmieniła, że na gruntach wyłączonych z 
produkcji rolnej nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, co dodatkowo 
potwierdził Burmistrz Stęszewa pismem znak : DG.6414-165/2010 z dnia 10.12.2010 
roku. Od dnia 2 maja 2011 roku jest zatrudniona w firmie transportowej na ¼ etatu, 
z wynagrodzeniem miesięcznym brutto (średnia z ostatnich 3 miesięcy) 350 zł. 
Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej 

Stęszewie   przeprowadził   wywiad   środowiskowy   w miejscu zamieszkania 
zobowiązanej, potwierdzający  informacje na temat trudnej  sytuacji  finansowej 
i osobistej zawarte we wniosku o umorzenie. W ankiecie przeprowadzonej przez 
OPS w Stęszewie nadmieniono również, że uzyskiwane łącznie dochody Pani 
 z trudem  wystarczają na zaspokojenie podstawowych  potrzeb 
w jej rodzinie.          

Zgodnie z § 2  ust.  1  pkt  3 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, należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli za 
umorzeniem przemawia ważny interes dłużnika, a w szczególności zapewnienie jego 
egzystencji. 
 

 

W świetle powyższych wyjaśnień, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 


