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OA.0050.194.2015 

 

Zarządzenie Nr 194/2015 

Burmistrza Miasta Łańcuta 

                                     z dnia 29 maja 2015 r. 
 

 

 

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat w roku 2014 udzielono ulg, umorzeń 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 

(tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., 

poz.885) zarządzam co następuje: 

 

        

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

i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  

w zakresie podatków lub opłat w roku 2014 udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 

łącznie 500,00 zł. 

 

 

        §  2.   Wykaz, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 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. 

 

                                                                                                   wz. BURMISTRZA MIASTA 

                                                                                                                   Joanna  Rupar 

                                                                                                     Zastępca Burmistrza Miasta 

 

 

 

 



Pismo przygotował: Rafał Fus  - referent 

Wydział Finansowy 

tel. +48 17 249 04 32 

e.mail: podatki@um-lancut.pl 

 

 

       

                                                                                              Załącznik Nr 1 

                                                                                do Zarządzenia Nr 194/2015 

                                                                                Burmistrza Miasta Łańcuta  

                                                                                z dnia 29 maja 2015 roku 

                               

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających  

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat Burmistrz Miasta Łańcuta 

w roku 2014 udzielił ulg,  umorzeń  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 (tekst jednolity Dz. U.  2013 r., poz. 885)     

 

 

 

L.p Imię i nazwisko lub nazwa 

firmy 

Rodzaj ulgi  Wysokość 

umorzonego 

podatku /zł/ 

 

Przyczyna 

umorzenia 

1. Balawejder Witold  umorzenie 8 1174,00 Ważny interes 

podatnika  

i interes 

publiczny 

2. Baran Wiesław umorzenie        1 400,00 

 

Ważny interes 

podatnika 

3. „BUDMAR” Sp. z o.o umorzenie 12 528,00 Ważny interes 

publiczny 

4. Firlit-Ciąpała Agata umorzenie  2 947,73 

 

Ważny interes 

podatnika   

i interes 

publiczny 

5. „GALICJA” Tomaszek 

 Sp. z o.o.  

umorzenie       55 296,00         Ważny interes 

publiczny 

6. Kochman Krystyna umorzenie   1 013,00 Ważny interes 

podatnika 

7. Kucaba Monika                                     umorzenie    695,00 Ważny interes 

podatnika 

8. Nycz Robert umorzenie    926,00 Ważny interes 

podatnika  

9. Peszko Stanisław PPH 

„SEZAM” 

umorzenia 6 7021,00  Ważny interes 

publiczny 

 

                                                                                                   wz. BURMISTRZA MIASTA 

                                                                                                                   Joanna  Rupar 

                                                                                                     Zastępca Burmistrza Miasta 

 


