Uchwała Nr XCVI/ 338 /2012
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 4 grudnia 2012 roku
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste
gruntu Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) uchwala się, co
następuje:
§1
Umarza się należność pieniężną Skarbu Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu
Państwa dłużnikom:
1. Zakłady Mięsne SA w Nakle nad Notecią w kwocie 96.491,20 zł, z czego należność główna wynosi
34.239,40 zł, odsetki 62.251,80 zł.
2. Barbara Chlebicz w kwocie 2.474,18 zł, z czego należność główna wynosi 1.308,48 zł, odsetki
1.165,70 zł.
3. Edwarda Groblewska - Wojtynowska w kwocie 3.727,06 zł, z czego należność główna wynosi
2.269,86 zł, odsetki 1.457,20 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Tadeusz Sobol… …………………….
Wicestarosta
Andrzej Kinderman …………………
Pozostali członkowie Zarządu:
Leszek Gutkowski ..…………….…
Jarosław Schulz.……………………..
Antoni Zbylut…. …………………..

UZASADNIENIE
w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Nakielskiego z tytułu należności pieniężnych Skarbu
Państwa z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa.
Zakłady Mięsne S.A w Nakle nad Notecią na podstawie pism : N/G-II-7224-2/6/91 z dnia 30.07.1991r.,
GKKN.III-7224/104/1/97 z dnia 14.10.1997 r., WWG.N.7013-2/22/91/2000 z dnia 20.10.2000 r., WWG.N.70132/22/91/2001 z dnia 15.03.2001 r. określających wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu
Skarbu Państwa nie uregulowały należności z w/w tytułu za lata 1999 – 2001. Zaległość na dzień
04.12.2012 r. wynosi 96.491,20 zł z czego: kwota główna 34.239,40 zł, odsetki 62.251,80 zł ( naliczone na dzień
04.12.2012 r.). W celu rozpoznania sprawy zgromadzono następujące dokumenty : postanowienie Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy sygn. akt VIII U 38/96 z dnia 25.02.2002 r, informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego z dnia 06.02.2009 r, opinia radcy prawnego z dnia 04.10.2012 r. Powyższa wierzytelność zgłoszona
była na listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W dniu 25.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
VIII

Wydział

Gospodarczy

wydał

postanowienie

o

umorzeniu

postępowania

upadłościowego

(sygn. akt VIII U 38/96) z uwagi na to, iż majątek powstały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych
dłużnika obciążonych hipoteką i zastawem rejestrowym nie wystarczył nawet na zaspokojenie kosztów
postępowania. Natomiast z odpowiedzi udzielonej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego z
dnia 06.02.2009 roku wynika, iż brak jest danych dotyczących dłużnika. W odniesieniu do w/w należności
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostaną
zastosowane zapisy art. 56 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, stanowiące o możliwości dokonania
umorzenia należności w przypadku, gdy osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych
przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność. Umocowanie prawne do
dokonania czynności umorzenia należności, o których mowa wyżej zawarte zostało w art. 59 ust. 4 ustawy o
finansach publicznych. Po dokonaniu umorzenia nie będą powstawały kolejne zaległości z tego samego tytułu.
Pani Barbara Chlebicz zamieszkała w Nakle nad Notecią przy ul. Działkowej 3/5 na podstawie pisma
WWG.N.7013-1/5/2005 z dnia 30.11.2005 r. określającego wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
gruntu Skarbu Państwa do dnia dzisiejszego nie uregulowała należność z w/w tytułu za lata 2005 – 2006.
Zaległość na dzień 04.12.2012 r. wynosi 2.474,18 zł z czego : kwota główna 1.308,48 zł ( 654,24 x 2 lata ),
odsetki 1.165,70 zł ( naliczone na dzień 04.12.2012 r.). Zgromadzone dokumenty w sprawie : wezwanie do
zapłaty z dnia 18.06.2008 r. – KWF.3130-172/08, pozew sądowy z dnia 28.07.2008 r., postanowienie Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią z dnia 20.09.2012 r. o umorzeniu postępowania z
powodu bezskutecznej egzekucji. Na powyższą należność został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu
upominawczym sygn. akt I Nc 311/08 z dnia 30 lipca 2008 r., opatrzony w klauzulę wykonalności z dnia
22.12.2008 r. Ponieważ dłużnik nie uiścił żadnej wpłaty na poczet zadłużenia, został wysłany wniosek do
Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Nakle nad Notecią o wszczęcie egzekucji. W dniu 20.09.2012 r.
Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W
odniesieniu do wymienionych wyżej należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej zostaną zastosowane zapisy art. 56 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
stanowiące o możliwości dokonania umorzenia należności w całości w przypadku, gdy postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne. Umocowanie prawne do dokonania czynności umorzenia należności,
o których mowa wyżej zawarte zostało w art. 59 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Po dokonaniu umorzenia
nie będą powstawały kolejne zaległości z tego samego tytułu.
Pani Edwarda Grobelska-Wojtynowska zamieszkała w Bydgoszczy przy ul. J.J. Śniadeckich 25/3A na
podstawie pisma WWG.N.7013-1/11/2001/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. określającego wysokość opłaty rocznej
za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa nie uregulowała do dnia dzisiejszego należności z w/w tytułu.
Powodem zaległości jest bardzo trudna sytuacja finansowa, ponieważ przeciwko dłużnikowi prowadzone jest 12
spraw egzekucyjnych, a osoba ta nie podejmuje stałej pracy zarobkowej. Zaległość na dzień 04.12.2012 r.
wynosi 3.727,06 zł z czego: kwota główna 2.269,86 zł, odsetki 1.457,20 zł ( naliczone na dzień 04.12.2012 r. ).
Zgromadzone dokumenty w sprawie : wezwanie do zapłaty KWF-3130-198/08 z dnia 24.07.2008 r, pozew
sądowy z dnia 24.11.2008 r, nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z dnia 03.02.2009
r, wniosek do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji z dnia 15.12.2009 r, pismo od Komornika Sądowego
przy Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy z dnia 21.11.2012r wyjaśniające aktualny stan prowadzonego
postępowania. Na powyższą należność został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt I
Nc 847/08 z dnia 3 lutego 2009 r., opatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 04.12.2009 r. Ponieważ dłużnik nie
uiścił żadnej wpłaty na poczet zadłużenia, został wysłany wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Bydgoszczy o wszczęcie egzekucji. W dniu 21.11.2012 r. Komornik Sądowy przysłał informację
wyjaśniającą aktualny stan prowadzonego postępowania, czym potwierdził bardzo trudna sytuację finansową
dłużnika. W odniesieniu do wymienionych wyżej należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej zostaną zastosowane zapisy art. 56 ust. 3

ustawy o finansach

publicznych, stanowiące o możliwości dokonania umorzenia należności w całości w przypadku, gdy
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne. Suma egzekwowanych roszczeń od dłużnika wynosi ok.
360 tyś zł i wyegzekwowanie należności nie jest możliwe. Umocowanie prawne do dokonania czynności
umorzenia należności, o których mowa wyżej zawarte zostało w art. 59 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

