
ZARZĄDZENIE Nr 56/2021

STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie: rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu
gospodarowania nieruchomościami w kwocie głównej 4.691,26 zł wraz z należnymi odsetkami

Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020

r., poz. 1990 ze zm.) i § 72 pkt 2 b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

uchwalonego Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 896/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz Zarządzenia

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Wojewodę Wielkopolskiego

na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania

nieruchomościami, zarządzam co następuje:

§ 1. Rozkładam na raty należność pieniężną mającą charakter cywilnoprawny, przypadającą Skarbowi Państwa

z tytułu należności za bezumowne korzystanie z części zabudowanej nieruchomości będącej własnością Skarbu

Państwa położonej w Mosinie przy ul.              oznaczonej jako działka nr 2806, ark. mapy 35, obręb

Mosina, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01M/00021986/9 w łącznej kwocie 4.841,69 zł, w tym kwota

należności głównej 4.691,26 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczone od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 7

lipca 2021 r. w kwocie 150,43 zł od                      w niżej wskazany sposób:

- kwota 806,00 zł - płatność do dnia 20 sierpnia 2021 r.,

- kwota 806,00 zł - płatność do dnia 20 września 2021 r.,

- kwota 806,00 zł - płatność do dnia 20 października 2021 r.,

- kwota 806,00 zł - płatność do dnia 20 listopada 2021 r.,

- kwota 806,00 zł - płatność do dnia 20 grudnia 2021 r.,

- kwota 811,69 zł - płatność do dnia 20 stycznia 2022 r.

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Poznaniu Bank Handlowy S.A. w Warszawie o/Poznań 31

1030 1247 0000 0000 3491 6002.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa

Powiatowego w Poznaniu.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 56/2021

Starosty Poznańskiego

z dnia 28 lipca 2021 roku

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

cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami zgodą

Wojewody.

Pismem z dnia 5 stycznia 2021 r. pełnomocnik                          

         zwrócił się m.in. z wnioskiem o rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających

Skarbowi Państwa z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości Skarbu Państwa. Pismem z dnia

9 lutego 2021 r. Starosta Poznański złożył wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na

udzielenie powyższej ulgi. Pismem z dnia 2 marca 2021 r. Wojewoda Wielkopolski wezwał Starostę

Poznańskiego do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez przedłożenie stanowiska            Pismem

z dnia 21 maja 2021 r. Starosta Poznański uzupełnił wniosek o udzielenie ulgi w ww. zakresie.

W dniu 12 lipca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło Zarządzenie Wojewody

Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności

cywilnoprawnych wraz z należnymi odsetkami od                   

W związku z powyższym, podjęcie niniejszego zarządzenia jest słuszne i uzasadnione.


