
Decyzja Nr 251/2008  
Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 11 września 2008 r. 
 

w sprawie umorzenia grzywny z tytułu samowoli budowlanej 
 

Na podstawie art. 42 ust.1 pkt.3 i ust.4 pkt.2 oraz art. 43 ust.3 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. 
zm. ) w związku z art. 94 ustawy z dnia 13 października 1998 roku. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 
872, z póź. zm.) działając z urzędu umarza się kwotę 2.525,- złotych (dwa tysiące 
pięćset dwadzieścia pięć złotych ) z tytułu grzywny nie uiszczonej przez Pana 
Jana Szczypiora zam. w Miedźnie przy ul. Leśna 3  orzeczonej przez Kierownika 
Urzędu Rejonowego w Kłobucku w trybie art. 61 ustawy z dnia 24 października 
1974 roku prawo budowlane  (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z póź. zm.) 

 

Uzasadnienie 
 

Pan Jan Szczypior został ukarany grzywną w kwocie 3.000,- złotych przez b. kierownika 
Urzędu Rejonowego w Kłobucku za popełnienie samowoli budowlanej. Tytuł wykonawczy 
został wystawiony w dniu 20 kwietnia 1998 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłobucku 
prowadził egzekucję w tej sprawie, w toku której została wyegzekwowana jedynie kwota 
475,- złotych . Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego 
umorzył postępowanie egzekucyjne. Wierzyciel wycofał tytuł wykonawczy, bo należność 
uległa przedawnieniu – art. 2 § 2 i art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , 
poz. 60 z póź. zm.) a egzekucja była nieskuteczna. Zgodnie z art. 94 ustawy z dn. 13 
października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( 
Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póź. zm.) do właściwości starostów przeszły zadania i kompetencje 
kierowników urzędów rejonowych jako zadania z zakresu administracji rządowej ( o ile 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej). 
Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 3 i ust. 4 pkt. 2 oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. ) Zarząd Powiatu ma 
uprawnienia do umorzenia przedmiotowej należności. 
 Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od jej 
doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem 
Zarządu Powiatu w Kłobucku. 
 
 

Przewodniczący 
Zarządu Powiatu 

Otrzymują:        
1) Pan Jan Szczypior                Stanisław Garncarek 
2) Wydz. Finansowy 
3) a/a 


