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Zarządzenie Nr 194/2014 

Burmistrza Miasta Łańcuta 

z dnia 16 maja 2014 r. 
 

 

 

w sprawie wykazu osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat w roku 2013 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 

rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł. 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń zm.)  zarządzam co 

następuje: 
 

 
§1.Podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykaz osób prawnych     i 

osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2013 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 

rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł.  

 

 

§2. Wykaz o którym mowa § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§3.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Łańcuta. 

 

 

§4.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łańcuta, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 194/2014  

Burmistrza Miasta Łańcuta  

z dnia 16 maja 2014 r. 

 

Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 

2013 udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie 

przewyższającej łącznie 500,00 zł sporządzony zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późń zm.) 

Lp. 
Imię i nazwisko lub 

nazwa firmy 
Rodzaj ulgi 

Wysokość 

umorzonego 

podatku /zł/ 

Przyczyna umorzenia 

1. Kucaba Monika umorzenie 695,00 ważny interes podatnika 

2. Nycz Robert umorzenie 688,00 ważny interes podatnika 

3. Kolek Maria umorzenie 650,00 ważny interes podatnika 

4. 

Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Łańcucie umorzenie 842,00 

ważny interes 

podatnikai ważny 

interes publiczny 

5. 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w 

Łańcucie umorzenie 5 563,00 

ważny interes podatnika  

i ważny interes 

publiczny 

6. Balawejder Witold umorzenie 13 012,80 ważny interes podatnika 

7. Dubiel Leszek umorzenie 628,00 ważny interes podatnika 

8. Lorenc Tadeusz umorzenie 631,43 ważny interes podatnika 

9. Baran Wiesław umorzenie 678,00 ważny interes podatnika 

10. Drabicka Zofia umorzenie 790,00 ważny interes podatnika 

11. Papuga Tomasz umorzenie 617,00 ważny interes podatnika 

12. Drozd Kazimiera umorzenie 4 496,00 ważny interes podatnika 

13. Augustyn Wojciech umorzenie 563,00 ważny interes podatnika 

14. Balawender Beata umorzenie 590,20 ważny interes podatnika 

15. Szpunar Andrzej umorzenie 558,00 ważny interes podatnika 

16. Pasierb Tadeusz umorzenie 1500,00 ważny interes podatnika 

17. Panek Stanisław 
rozłożenie na raty 

zaległego podatku 
606,50 ważny interes podatnika 
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