
ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 
STAROSTY POZNAŃSKIEGO  
dnia 17 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie: umorzenia należności cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu 

gospodarowania nieruchomościami za rok 2006 w kwocie głównej 3.412,39 zł wraz z należnymi odsetkami 

od Pani ……............... 

Na podstawie art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2204 ze zm.) i § 72 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

uchwalonego Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 896/2019 z dnia 10.12.2019 r., zarządzam co następuje: 

§ 1. Umarza się kwotę 3.412,39 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami, stanowiącymi należność Skarbu 

Państwa od Pani ……………… , zamieszkałej …………….. z tytułu gospodarowania nieruchomościami za rok 2006. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansów 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 2/2020  
Starosty Poznańskiego  

z dnia 17 stycznia 2020 roku 
 

Art. 12 a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami warunkuje ulgę w spłacie należności 

cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami od zgody 

Wojewody. 

W dniu 25 września 2019 r. do Wojewody Wielkopolskiego złożono wniosek o wyrażenie zgody na 

umorzenie kwoty 3.412,39 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami od Pani …………… z tytułu 

zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości za rok 2006. 

Prowadzone w Starostwie Powiatowym egzekucje okazały się nieskuteczne z uwagi na brak majątku 

zobowiązanej. W przedmiotowej sprawie zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu 

egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności. W ten 

sposób wyczerpano przesłanki wskazane w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, co stanowi 

podstawę umorzenia należności. 

W dniu 08.01.2020 r. do Starostwa wpłynęło Zarządzenie Nr 585/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 

grudnia 2019 r., w którym wyrażona została zgoda na umorzenie ww. należności, wobec czego niniejsze 

zarządzenie jest zasadne. 

 


