Uchwała Nr 108/2021
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie umorzenia niepodatkowych należności budżetowych mających charakter
publicznoprawny.
Na podstawie art. 55, art. 56 ust. 1 pkt 3, art. 58 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3a, art. 59 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) w związku
z art. 40 ust. 2, ust. 3 pkt 3, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) i art. 40 ust. 3b ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne w brzmieniu na dzień 15.07.2004r. oraz w związku z art. 804 § 2 ustawy z dnia
17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)
Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
Umarza się należności budżetowe z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconych opłat
geodezyjnych przypadające od (…), powstałe za rok 2005 w kwocie 100,00 zł.
§2
Uzasadnienie umorzenia należności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała jest podstawą do dokonania odpowiednich zapisów księgowych w księgach Starostwa
Powiatowego w Sanoku.
§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Pan Stanisław Chęć
2. Pan Janusz Cecuła
3. Pan Damian Biskup
4. Pan Andrzej Chrobak
5. Pan Krzysztof Strzyż

Załącznik do Uchwały Nr 108/2021
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 23 czerwca 2021 roku

Zgodnie z art. 40 ust. 3b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) w brzmieniu na dzień 15.07.2004r.
Powiat Sanocki wykonując zadanie publiczne w zakresie geodezji, kartografii i katastru,
jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Starostę Powiatu
Sanockiego działającego przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład Starostwa
Powiatowego w Sanoku, dokonał sprzedaży informacji i danych kartograficznych z
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na rzecz (…)
Sprzedaż, została potwierdzona fakturą nr 937-2005 z dn. 24.05.2005r.z terminem
zapłaty 07.06.2005r. na kwotę brutto 633,30 zł nie została zapłacona terminowo.
Ponieważ zadanie publiczne dotyczące udostępniania informacji i danych
kartograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane było w
formie sprzedaży to należności przypadające z tego tytułu Powiatowi Sanockiemu mają
charakter cywilnoprawny.
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z
2021r. poz ) należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom
administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom
celowym, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty. Według art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 59 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych, do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o
których mowa w art. 55, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 40 000 zł,
jest uprawniony kierownik państwowej jednostki budżetowej z tym, że do należności
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, uprawnienia
kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują zarządowi jednostki samorządu
terytorialnego. Według art. 58 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, umorzenie należności
oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości
lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa
cywilnego.
Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych należności, o których
mowa w art. 55, mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej należności.
Termin zapłaty faktury nr 937-2005 z dnia 24.05.2005r. upłynął 07.06.2005r.
Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1740 ze zm.) termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata z
tym, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

(…) dokonała nabycia informacji i danych kartograficznych z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej.

Wobec powyższego stwierdzić należy, ze roszczenie wynikające z faktury nr 937-2005
z dnia 24.05.2005r uległo przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2008r. Bieg przedawnienia nie
został przerwany.
Zgodnie z art. 804 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.) jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika,
że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył
dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, organ
egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji.
Wobec powyższego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie brak jest możliwości
przeprowadzenia egzekucji z powodu przedawnienia roszczenia. Tym samym spełniona jest
przesłanka umorzenia należności zawarta w art. 56 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z którą należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, mogą być z urzędu
umarzane w całości, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu
egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności.

