
ZARZĄDZENIE NR 1129/2006
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 maja 2006 roku 

w sprawie zasad i sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji obejmującej
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym 
udzielono pomocy publicznej
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 2 lit. e i f, a także art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,

2) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

§ 2

Informację obejmującą wykazy, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości 
przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa – Kraków , Pl. Wszystkich Świętych 3/4,
2) w siedzibach komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych, 

które w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa udzieliły ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozkładają spłatę na raty lub udzieliły pomocy publicznej w zakresie swojego działania

oraz przez umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

§ 3

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 pkt 1 obejmuje imię i nazwisko lub nazwę podatnika.
2. Wykaz, o którym mowa w § 1 pkt 2 obejmuje następujące dane:
1) wielkość udzielonej pomocy,
2) forma udzielonej pomocy,
3) przeznaczenie udzielonej pomocy,
4) podstawa prawna.



§ 4

1. Wykazy wymienione w § 1 sporządza się za rok budżetowy i podaje do publicznej 
wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego.
2. Informacje obejmujące wykazy wywiesza się na okres 30 dni.
3. Po upływie okresu wywieszenia wykazy zabezpiecza się i przechowuje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia jest kierujący komórką organizacyjną UMK lub 
miejską jednostką organizacyjną upoważniony do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta 
Krakowa decyzji w zakresie podatków lub opłat w sprawach ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożenia spłaty na raty lub stanowiących pomoc publiczną. 

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2004 r. w 
sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu podatników, będących 
przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat 
lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości 
podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

    / - / 


