
Zarządzenie Nr 237/2021

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 7 maja 2021r.

w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu.

Na podstawie art.30 ust.l i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art.11 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), §2 ust.l, §3 ust. 1 i 2 
Uchwały Nr XV/98/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie 
określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baćkowice lub 
jednostkom jej podległym (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2012r., poz.564) oraz przepisów 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 743) zarządzam, co następuje:

§1

Umarza się Panu Piotrowi Rej działającemu pod Firmą PRE-MAX Piotr Rej Baćkowice 85 B, 
27-552 Baćkowice wierzytelność Gminy Baćkowice z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste nieruchomości położonej w Gminie Baćkowice obręb Baćkowice oznaczonej 
numerami działek 176/11 i 176/26 za rok 2021 w kwocie 4 041,58 zł, na którą składają się: 
należność główna w kwocie 4 000,62 zł i odsetki liczone na dzień podpisania zarządzenia w 
kwocie 40,96 zł

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
do Zarządzenie Nr 237/2021 
Wójta Gminy Baćkowice 

z dnia 7 maja 2021r.

W dniu 19.04.2021r. Pan Piotr Rej zwrócił się do Wójta Gminy Baćkowice 
z wnioskiem o umorzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, której termin płatności 

upłynął 31.03.2021r.
Prośbę swą uzasadnia trudną sytuacją finansową, w jakiej się znalazł, wynikającą z 

epidemii COVID - 19 i związanych z nią rozporządzeń zakazujących organizacji imprez w tym 
dyskotek i koncertów trwającą od marca 2020r. do odwołania. Obostrzenia dotyczące 
działalności pubów i gastronomii spowodowały, że nie można prowadzić działalności również 
w tym zakresie. W Swojej prośbie podkreśla, że został pozbawiony pracy i możliwości 
prowadzenia działalności, a zatem uzyskiwania jakichkolwiek przychodów i dochodów, 
a nadal musi ponosić koszty wynikające z utrzymania lokalu i firmy oraz, że sytuacja nie 
rokuje szybkiego wznowienia działalności branży rozrywkowej. Podkreśla, że udzielona 
pomoc pozwoli firmie na przetrwanie w tym trudnym czasie.

Stosownie do §2 Uchwały Nr XV/98/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 
2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Baćkowice lub jej jednostkom podległym, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 
dłużnika, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie 
Baćkowice mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, a decyzję w tej 
kwestii, stosownie do §3, podejmuje Wójt w formie zarządzenia. Umorzenie obejmuje 
należność wraz z odsetkami za zwłokę od należności oraz innymi kosztami.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz w związku z faktem, że za rok 2020 opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego zapłacona została przez użytkownika wieczystego w całości, 
postanowiłem o umorzeniu opłaty za 2021 rok, jak w treści zarządzenia.
Jest to pomoc publiczna, de minimis.
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