
                                         Gorzów Wlkp., dnia 12 stycznia 2018 r. 

 

 

Informacja Wojewody Lubuskiego o umorzeniach niepodatkowych należności budżetu 

państwa. 

 

 

 

 Na podstawie art. 36 ust. 5 w zw. z art. 60 ustawy o finansach publicznych 

(Dz.U.2017.2077) informuję, iż w IV kwartale 2017 r. dokonano następujących umorzeń: 

 

 umorzenie kwoty 15.400,00 zł z tytułu opłaty legalizacyjnej, nałożonej przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim, z dnia 

28.07.2017 r., znak PINB.MN.5160.24.2016, na kwotę 25.000,00 zł, decyzja z dnia 

16.10.2017 r., znak FBC-VIII.3152.1.8-7.2017.MRat; 

 umorzenie kwoty 5.180,00 zł z tytułu 45 mandatów karnych kredytowanych: seria  

CT nr 3102612 z dnia 16.10.2014 r. w kwocie 50 zł, seria CU nr 1695848 z dnia 

17.10.2014 r. w kwocie 200 zł, seria CT nr 3082659 z dnia 27.10.2014 r. w kwocie 

200 zł, seria CU nr 1695737 z dnia 11.11.2014 r. w kwocie 100 zł, seria  

CU nr 1714764 z dnia 15.11.2014 r. w kwocie 100 zł, seria CU nr 1714709 z dnia 

28.11.2014 r. w kwocie 500 zł, seria CU nr 1714943 z dnia 02.12.2014 r. w kwocie 

100 zł, seria CT nr 3083713 z dnia 02.12.2014 r. w kwocie 50 zł, seria  

CU nr 1734581 z dnia 02.12.2014 r. w kwocie 50 zł, seria CU nr 1714660 z dnia 

08.12.2014 r. w kwocie 100 zł, seria CU nr 1696113 z dnia 10.12.2014 r. w kwocie 

100 zł, seria CT nr 3083858 z dnia 12.12.2014 r. w kwocie 100 zł, seria  

CU nr 1714115 z dnia 16.12.2014 r. w kwocie 50 zł, seria CU nr 1715161 z dnia 

21.12.2014 r. w kwocie 100 zł, seria CU nr 1731421 z dnia 22.12.2014 r. w kwocie 

100 zł, seria CU nr 1750905 z dnia 10.03.2015 r. w kwocie 50 zł, seria  

CU nr 1750908 z dnia 11.03.2015 r. w kwocie 50 zł, seria CU nr 1750831 z dnia 

12.03.2015 r. w kwocie 50 zł, seria CU nr 1731869 z dnia 12.03.2015 r. w kwocie 

100 zł, seria CU nr 1751077 z dnia 14.04.2015 r. w kwocie 50 zł, seria  

CU nr 1732156 z dnia 17.04.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5803242 z dnia 

07.05.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CU nr 1751354 z dnia 20.05.2015 r. w kwocie 

50 zł, seria CW nr 5820745 z dnia 15.07.2015 r. w kwocie 100 zł, seria  

CU nr 1751378 z dnia 18.07.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5803618 z dnia 

23.07.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5820336 z dnia 03.08.2015 r. w kwocie 

100 zł, seria CW nr 5820765 z dnia 12.08.2015 r. w kwocie 500 zł, seria  

CW nr 5830371 z dnia 19.08.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5803634 z dnia 

23.08.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5803817 z dnia 27.08.2015 r. w kwocie 

100 zł, seria CW nr 5830501 z dnia 30.08.2015 r. w kwocie 200 zł, seria  

CW nr 5820562 z dnia 01.09.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5830629 z dnia 

01.09.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5825663 z dnia 01.09.2015 r. w kwocie 

20 zł, seria CW nr 5845767 z dnia 08.09.2015 r. w kwocie 100 zł, seria  

CT nr 3047977 z dnia 14.09.2015 r. w kwocie 500 zł, seria CW nr 5830298 z dnia 

20.09.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5825665 z dnia 22.09.2015 r. w kwocie 

50 zł, seria CW nr 5825744 z dnia 23.09.2015 r. w kwocie 20 zł, seria  

CW nr 5845916 z dnia 24.09.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5845788 z dnia 

25.09.2015 r. w kwocie 100 zł, seria CW nr 5864924 z dnia 27.09.2015 r. w kwocie 

100 zł, seria CW nr 5825668 z dnia 30.09.2015 r. w kwocie 20 zł, seria  

CW nr 5825756 z dnia 08.10.2015 r. w kwocie 20 zł decyzja z dnia 13.10.2017 r., 

znak FBC-VIII.3152.2.51-6.2017.MRat; 



 umorzenie kwoty 300,00 zł z tytułu mandatu karnego kredytowanego seria  

CU nr 1691181 z dnia 04.10.2014 r., decyzja z dnia 03.10.2017 r., znak FBC-

VIII.3152.2.187-11.2016.EDłu;  

 umorzenie kwoty 775,00 zł, z tytułu 2 mandatów karnych kredytowanych seria CW nr 

5816878 z dnia 30.08.2015 r., na kwotę 600,00 zł (pozostało do spłaty 275,00 zł) oraz 

seria CW nr 5844196, z dnia 14.10.2015 r., na kwotę 500,00 zł, decyzja z dnia 

14.11.2017 r., znak FBC-VIII.3152.2.77-3.2017.MRat; 

 umorzenie kwoty 1.450,00 zł, z tytułu 4 mandatów karnych kredytowanych seria  

CT nr 3013819 z dnia 03.12.2014 r., na kwotę 200,00 zł, seria CU nr 1760174, z dnia 

10.01.2015 r., na kwotę 500,00 zł, seria CW nr 5762386, z dnia 01.02.2015 r., na 

kwotę 500,00 zł oraz seria CW nr 5782009, z dnia 26.02.2015 r., na kwotę 250,00 zł, 

decyzja z dnia 22.11.2017 r., znak FBC-VIII.3152.2.61-4.2017.MRat; 

 umorzenie kwoty 25.000,00 zł z tytułu opłaty legalizacyjnej, nałożonej przez 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wschowie, z dnia  

19.10.2017 r., znak PINB/7355/28/2017/17, decyzja z dnia 04.12.2017 r., znak FBC-

VIII.3152.1.18-2.2017.MRat; 
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