
ZARZĄDZENIE NR .LW... 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia  2018 roku

w sprawie trybu postępowania przy odraczaniu terminów, rozkładaniu na raty lub 

umarzaniu spłat należności pieniężnych powstałych po dniu 1 stycznia 1998 r.

0 charakterze cywilnoprawnym przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu 

przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu 

gospodarowania nieruchomościami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 w związku 2 art. 17 ustawy z dnia 23.01.2009 r. o wojewodzie

1 administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 2234, poz. 1566, 

poz. 976), art. 4 pkt 9b! oraz art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) zarządzam, co następuje:

§ 1. Należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter 

cywilnoprawny, przypadające Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę 

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, które powstały po dniu 1 stycznia 

1998 r. mogą być umarzane w całości albo części lub ich spłata może być odraczana lub 

rozkładana na raty.

§ 2. 1. Umorzenie należności, o których mowa w § 1 w całości może nastąpić na wniosek 

właściwego starosty, jeżeli zachodzą następujące przesłanki:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek 

niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła 

przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 

kwoty 6000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, 

a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie 

egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;



5) zachodzi interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności,

0 których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są 

spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3 . 1 .  Umorzenie należności, o których mowa w § 1 w całości może nastąpić na wniosek 

dłużnika, jeżeli jest to uzasadnione:

1) ważnym interesem dłużnika;

2) interesem publicznym.

2. Umorzenie należności, o których mowa w § 1 w części, odroczenie terminu spłaty całości 

lub części wymagalnych należności albo płatność całości lub części należności może zostać 

rozłożona na raty na wniosek dłużnika, jeżeli jest to uzasadnione: względami społecznymi lub 

gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

§ 4. 1. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach dotyczących umorzenia w całości 

albo w części lub odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności, o których mowa 

w § 1 dokonywane jest przez zespół doradczy Wojewody Dolnośląskiego, zwany dalej 

Zespołem.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska lub 

upoważniona przez niego osoba;

2) Członek Zespołu -  pracownik Wydziału Finansów i Budżetu wskazany przez dyrektora 

Wydziału Finansów i Budżetu;

3) Członek Zespołu -  radca prawny Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, 

prowadzący sprawę danego dłużnika;

4) Członek Zespołu -  pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, 

wskazany przez dyrektora Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska.

3. Osobowy skład Zespołu ustalany jest każdorazowo z inicjatywy dyrektora Wydziału 

Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, w porozumieniu z dyrektorem Wydziału Finansów

1 Budżetu.

4. Do zadań Zespołu należy:

1) zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie wniosku o umorzenie w całości albo 

w części lub odroczenie spłaty, lub rozłożenie na raty spłaty należności, o których mowa 

w § 1 na podstawie pełnej dokumentacji sprawy oraz w oparciu o obowiązujący stan



prawny, a w wypadku negatywnego stanowiska co do możliwości umorzenia należności

-  rekomendacja zastosowania innych ulg w spłacie należności;

2) sporządzenie protokołu z posiedzenia Zespołu.

§ 5. 1. Tryb postępowania w sprawach o umorzenie w całości albo w części lub odroczenie 

spłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności, o których mowa w § 1 jest następujący:

1) podjęcie działań w sprawie następuje na wniosek dłużnika Skarbu Państwa lub 

właściwego starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej,

2) stan należności Skarbu Państwa przysługującej od dłużnika ustalany jest na 

podstawie informacji uzyskanej od właściwego starosty;

3) przed zwołaniem Zespołu wniosek dłużnika musi zostać uzupełniony o dokumenty 

potwierdzające jego sytuację ekonomiczno-finansową oraz potwierdzające 

okoliczności, które uniemożliwiają dłużnikowi spłatę zaległych należności, a także 

informacje, czy i jakie czynności zostały podjęte przez starostę w celu windykacji 

zaległych należności;

4) przed zwołaniem Zespołu wniosek właściwego starosty wykonującego zadania 

z zakresu administracji rządowej musi zostać uzupełniony o dokumenty 

potwierdzające okoliczności wskazane w § 2 oraz informację, czy i jakie czynności 

zostały podjęte przez starostę w celu windykacji zaległych należności od dłużnika;

5) rozpatrywanie kompletnego wniosku dłużnika lub właściwego starosty 

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej odbywa się na 

posiedzeniach Zespołu;

6) za przygotowanie merytorycznych dokumentów źródłowych, w tym opinii prawnej 

jest odpowiedzialny radca prawny Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa 

i Środowiska prowadzący sprawę;

7) protokół, zawierający ocenę wniosku jest podpisywany przez wszystkich członków 

Zespołu;

8) w wypadku negatywnej oceny wniosku dłużnika lub właściwego starosty 

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, radca prawny Wydziału 

Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska przygotowuje projekt pisma do 

wnioskodawcy zawierającego informację o stanowisku Wojewody Dolnośląskiego 

w sprawie i ewentualną rekomendację dla zastosowania innej formy ulgi w spłacie 

należności, o których mowa w § 1;



9) w wypadku pozytywnej oceny wniosku dłużnika lub właściwego starosty 

wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej radca prawny Wydziału 

Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska sporządza w oparciu o protokół 

z posiedzenia Zespołu projekt rozstrzygnięcia w formie umowy o zwolnieniu 

z długu lub zastosowaniu innych ulg w spłacie należności, lub oświadczenia

0 umorzeniu należności, który po parafowaniu przez dyrektora Wydziału 

Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska oraz dyrektora Wydziału Finansów

1 Budżetu, jest przekazywany Wojewodzie Dolnośląskiemu do podpisu;

10)radca prawny Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska informuje 

dłużnika o pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku oraz uzgadnia z nim termin 

i miejsce podpisania umowy o zwolnieniu z długu lub o zastosowaniu innych ulg 

w spłacie należności, o których mowa w § 1.

r
§ 6. Jeden egzemplarz oświadczenia o umorzeniu należności lub umowy o zwolnieniu z długu 

lub o zastosowaniu ulg w spłacie należności, o których mowa w § 1 radca prawny Wydziału 

Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska przekazuje właściwemu staroście celem dokonania 

korekty w prowadzonej przez niego ewidencji księgowej.

§ 7. W § 1 Zarządzenia Nr 351 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 października 2017 r. dodaje 

się po słowach „mandatów karnych” zdanie „oraz powstałych po dniu 1 stycznia 1998 r. 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Skarbowi Państwa 

reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej 

z tytułu gospodarowania nieruchomościami.”

§ 8. Zarządzenie nie narusza uprawnień starostów wskazanych w art. 71 ust. 4 zdanie trzecie 

ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ODA DOLNOŚLĄSKI

   &
’awei Hreniak

y-


