
 
 

UCHWAŁA NR 1206 / 2011  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 21 października 2011 roku. 
 

 

w sprawie : odmowy umorzenia opłat rocznych 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 § 2 ust. 1 pkt  
4 i ust. 2 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 wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj.  
Wiel. Nr 118 poz. 1956), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje : 
 
 
 
 

§ 1 
 

 

Nie wyraża się zgody na umorzenie wierzytelności Województwa Wielkopolskiego  
w kwocie 131 362,30 zł przysługujących od Pana                                      z tytułu opłat  
za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za lata 2012 – 2021. 
 

                                                               § 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  1206 / 2011 

Zarządu  Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  21 października  2011 roku 

 

Decyzjami Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6124.19.16.2011.XVII z dnia 
02.03.2011 r. oraz : WŚ.XVIII.6124.19.16.2011.XVII z dnia 03.08.2011 r. wyłączono 
z produkcji grunty rolne o pow. 0,5008 ha, stanowiące działkę nr ewid. 375/2, 
położone w obrębie Bytkowo, ark. mapy 1 gmina Rokietnica, przeznaczone pod 
budowę zakładu malarni i ślusarni z zapleczem socjalno-biurowym. Ustalono stałe 
opłaty roczne w wysokości stanowiącej równowartość 13136,23 zł, płatne od 2012 
roku przez okres 10 lat w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

Zobowiązany złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

o umorzenie całości lub części opłat ustalonych ww. decyzją administracyjną.  
We wniosku o umorzenie poinformował między innymi, iż dokonując zakupu 
nieruchomości nie był świadomy zobowiązań ciążących na ww. gruntach.  
Nadmienił, iż na działce wyłączonej z produkcji rolnej chciałby w przyszłości 
wybudować i uruchomić zakład produkcyjny z nowymi stanowiskami pracy, zasilając 
tym samym dochody budżetu gminy wpływami z uiszczanych przez firmę podatków. 

W myśl § 2 ust. 1 pkt 4 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 publiczny. 

Na podstawie analizy dokumentacji istniejącej w niniejszej sprawie,  
oraz uzasadnienia wniosku o przyznanie ulgi w płatnościach, nie stwierdzono  
istnienia okoliczności, które przemawiałyby za umorzeniem całości lub części 
zobowiązań z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w oparciu o kryterium 
interesu publicznego rozumianego jako zakres działań przeznaczonych dla dobra 
ogółu. Realizowana inwestycja tj. budowa malarni i ślusarni nie należy też do 
katalogu celów publicznych podlegających bezwarunkowej ochronie prawnej. Spłata 
wymagalnych zobowiązań nie przyczyni się do znacznego pogorszenia egzystencji 
płatnika, czego również sam zobowiązany nie podnosi w swoim wniosku. W świetle 
powyższych faktów i argumentów zawartych w piśmie Pana              , brak jest 
podstawy do umorzenia zobowiązań za lata 2012 – 2021.  

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 w myśl obowiązujących przepisów ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 

 

W świetle powyższych wyjaśnień, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 


