
 

 

 

Uchwała Nr 1652/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2016 roku 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę 

Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata  

2007 – 2013 na wykreślenie hipotek umownych ustanowionych celem zabezpieczenia 

ewentualnych roszczeń Instytucji Zarządzającej związanych z realizacją umowy 

o dofinansowanie nr UDA-RPWP.01.02.03-30-026/09 zawartej 23 lutego 2010 r. 

z beneficjentem M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka Spółka Jawna dotyczącej projektu 

„Poprawa konkurencyjności i rozwój firmy „M.O.L. ROMGUM” poprzez zakup 

innowacyjnego ciągu technologicznego do produkcji wyrobów gumowych”. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U.2015.1392 z zm.) w zw. art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.2014.1649 z zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 

Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, jako wierzyciel hipoteczny, 

zezwala na wykreślenie hipotek umownych zabezpieczających ewentualne roszczenia 

Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata  

2007 – 2013 wobec beneficjenta M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka Spółka Jawna  

z siedzibą w Suchym Lesie ul. Klonowa 13 Suchy Las 62-002,  wynikające z umowy 

o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWP.01.02.03-30-026/09-00 pn.: „Poprawa 

konkurencyjności i rozwój firmy „M.O.L. ROMGUM” poprzez zakup innowacyjnego ciągu 

technologicznego do produkcji wyrobów gumowych” ustanowionych na trzech 

nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi 

księgi wieczyste o numerach: KW nr PO1P/00108248/1, KW nr PO1P/00100503/1, 

KW nr PO1P/00100967/1.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Certyfikacji i Windykacji. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1652/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2016 roku 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3994/2013 z  31 października 2013 r. 

upoważnił ówczesnego Dyrektora Biura Obsługi Funduszy do zawarcia umowy 

o ustanowienie hipotek umownych celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Instytucji 

Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 

wobec beneficjenta M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka Spółka Jawna  z siedzibą w Suchym 

Lesie w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu nr UDA –RPWP.01.02.03-

30-026/09-00 pn. „Poprawa konkurencyjności i rozwój firmy „M.O.L. ROMGUM” poprzez 

zakup innowacyjnego ciągu technologicznego do produkcji wyrobów gumowych”. 

Na podstawie umowy o ustanowienie hipoteki wskazany beneficjent ustanowił trzy hipoteki 

umowne na nieruchomościach dla których Sąd Rejonowy  Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 

prowadzi księgi wieczyste o numerach KW nr PO1P/00108248/1, KW nr PO1P/00100503/1, 

KW nr PO1P/00100967/1. Zgodnie z umową o ustanowienie hipotek zabezpieczenie 

hipoteczne miało zakończyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zakończenia trwałości 

projektu. Trwałość projektu zakończyła się dnia 27 sierpnia 2015 roku. Wskazany okres 

upłynął a w okresie tym nie ziściły się okoliczności uzasadniające powstanie wierzytelności 

Instytucji Zarządzającej, które wskazane hipoteki zabezpieczały. Mając powyższe na uwadze 

zgoda na wykreślenie przedmiotowych hipotek jest zasadna.   

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


