
BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA                                                 
            ul. Plac Sobieskiego 18 

              37-100 ŁAŃCUT 

 

OA.0050.197.2015 
 

Zarządzenie Nr 197 / 2015 

Burmistrza Miasta Łańcuta 

z dnia 1 czerwca 2015 r. 
 

 

 

w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Gminie Miasta 

Łańcuta 

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz §6 ust.1 lit. d Uchwały Nr XL/356/2010 Rady Miasta 

Łańcuta z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną, postanawiam: 

 

 
       § 1. Udzielam Panu [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych : na podstawie  

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; jawność  

wyłączyła Elżbieta Maciuba Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym] ulgi 

w spłacie wymagalnych należności Miasta Łańcuta  z tytułu opłaty za korzystanie 

z przystanków komunikacyjnych w kwocie 978,10 zł (słownie złotych: dziewięćset 

siedemdziesiąt osiem 10/100) . 

 

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Finansowego. 

 

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                    wz. BURMISTRZA MIASTA 

                                                                                                                   Joanna  Rupar 

                                                                                                     Zastępca Burmistrza Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo przygotowała: Swatek Małgorzata  - podinspektor 

Wydział  Finansowy 

tel. +48 17 249 04 37 

e.mail: podatki@um-lancut.pl 

 



                                                                                         Załącznik Nr 1 

                                                                                                               do Zarządzenia Nr 197/2015 

                                                                                                             Burmistrza Miasta Łańcuta 

                                                                                                        z dnia 1 czerwca 2015 r. 
 

 

  Oświadczenie o umorzeniu wymagalnych należności 

 

     1.Gmina Miasto Łańcut reprezentowana przez Burmistrza Miasta Łańcuta, zwana 

„Właścicielem” oświadcza, że [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych : na 

podstawie  art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

jawność  wyłączyła Elżbieta Maciuba Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym] 

zwanym „Przewoźnikiem” zalega z zapłatą za miesiące od stycznia do września 2013 r. 

należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie  

978,10 zł ( słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt osiem 10/100) wraz z należnymi 

odsetkami. 

     2.Właściciel oświadcza, że wyraża zgodę na umorzenie długu w kwocie 978,10 zł. 

     3.Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek. 

     4.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego oświadczenia mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

     5.Niniejszy dokument sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 

Właściciela i jeden dla Przewoźnika. 

 

 

                                                                                                    wz. BURMISTRZA MIASTA 

                                                                                                                   Joanna  Rupar 

                                                                                                     Zastępca Burmistrza Miasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę i potwierdzam  

odbiór oświadczenia 

 

Dnia ………………………….. 

 

Pismo przygotowała: Swatek Małgorzata  - podinspektor 

Wydział  Finansowy 

tel. +48 17 249 04 37 

e.mail: podatki@um-lancut.pl 



 

 

                                                                                          Załącznik Nr 2 

                                                                                                              do Zarządzenia Nr 197/2015 

                                                                                                             Burmistrza Miasta Łańcuta 

                                                                                                        z dnia 1 czerwca 2015 r. 
 

Uzasadnienie: 

 

      W dniu 23 kwietnia 2015 r. Pan [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych : na 

podstawie  art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

jawność  wyłączyła Elżbieta Maciuba Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym] 

zwrócił się do Burmistrza Miasta Łańcuta z prośbą o umorzenie zaległości powstałych  

w opłatach za korzystanie z przystanków. 

      Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Łańcuta ustalono, że wnioskodawca 

zalega z zapłatą opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na rzecz Miasta Łańcuta 

kwotę 978,10 zł – należność główna, oraz odsetki ustawowe w kwocie 227,86 zł . 

      Zgodnie § 2 Uchwały Nr XL/356/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 08 czerwca 2010 r.                     

organ w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym 

należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające gminie Miasta Łańcuta, 

na wniosek zobowiązanego mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub 

rozkładana na raty. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek ( §4 ust. 2 

w/w uchwały ). 

    Na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej wynika, że Pan [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych : na 

podstawie  art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 

jawność  wyłączyła Elżbieta Maciuba Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym] 

prowadził działalność gospodarczą od 01.07.2004 r. – transport lądowy pasażerski, miejski i 

podmiejski (PKD 49.31.Z). Z dniem 01.12.2014 r. zaprzestał wykonywania w/w działalności 

gospodarczej a w dacie 05.12.2014 r. dokonano wykreślenia wpisu z rejestru CEIDG. 

Wnioskodawca jako przyczynę zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie przewozu 

osób podaje brak warunków do świadczenia przedmiotowych usług spowodowanych 

działaniami firmy konkurencyjnej, tj. braku możliwości ustalenia rozkładu jazdy w sposób 

umożliwiający mu zarobkowanie. Powyższe okoliczności wskazuje jako ważny interes. 

   Burmistrz Miasta Łańcuta uznaje, że zostały spełnione przesłanki ważnego interesu 

wnioskodawcy i uzasadnione  jest zastosowanie ulgi wobec zobowiązanego w formie 

umorzenia zaległości .  

                                                                              

                   

 

 

                                                                                                    wz. BURMISTRZA MIASTA 

                                                                                                                   Joanna  Rupar 

                                                                                                     Zastępca Burmistrza Miasta 

 

                                                   

 

Pismo przygotowała: Swatek Małgorzata  - podinspektor 

Wydział  Finansowy 

tel. +48 17 249 04 37 

e.mail: podatki@um-lancut.pl 

 
 


