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§ 4. 1. Podatnik spełniający warunki zarządzenia składa 
odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie skarbowym. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) określenie kwoty objętej zaniechaniem, 

2) niezbędne informacje dotyczące spełnienia warunków 
zarządzenia . 

3. Do wniosku powinien być dołączony program spłaty 
pozostałej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami. 

§ 5. 1. Urząd skarbowy, po rozpatrzeniu wniosku, 
o którym mowa w § 4: 

1) wydaje decyzję stwierdzającą spełnienie warunków za
rządzenia, o których mowa w § 1 oraz § 3, i określającą 
kwotę objętą zaniechaniem poboru - jeżeli wniosek jest 
zasadny, 

2) wydaje decyzję odmowną - jeżeli podatnik nie spełnia 
warunków określonych zarządzeniem. 

2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa 
w ust. 1 pkt 1, urząd skarbowy wydaje odrębną decyzję, 
rozkładającą spłatę pozostałych zaległości na raty. W decyzji 
tej może być również zawarte przyrzeczenie, że zostanie 
wydana decyzja o umorzeniu odsetek. Warunkiem wydania 
decyzji o umorzeniu odsetek jest terminowa wpłata kwoty 
stanowiącej równowartość pozostałej kwoty zadłużenia. 

3. W przypadku gdy zobowiązania, o których mowa 

w § 2, należą do właściwości więcej niż jednego urzędu 
skarbowego, zaniechanie dokonywane jest przez każdy 

z tych urzędów po dostarczeniu przez podatnika wydanych 
przez pozostałe, właściwe w zakresie tych zobowiązań, 
urzędy skarbowe zaświadczeń o kwotach zaległości wraz 
z odsetkami oraz wysokości dokonanych wpłat tych zaległo
ści, lub o ich braku. 

§ 6. 1. Przepisów zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, 
nie stosuje się do podatników, w stosunku do których: 

1) wszczęto bankowe postępowanie ugodowe lub zawarto 
ugodę, o której mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. 
o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82), 

2) otwarto likwidację, 

3) ogłoszono upadłość, 

4) wszczęto postępowanie układowe. 

2. Przepisy zarządzenia mają jednak zastosowanie do 
podatników, w stosunku do których wszczęte postępowanie 
określone w ust. 1 pkt 1 i 4 nie doprowadziło do zawarcia 
ugody lub układu . 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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z dnia 8 marca 1994 r . 

. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: kieleckim, krakowskim, sieradzkim 
i szczecińskim. 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 
1990 r. o terenowych organach rządowej administracji 
ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) 
oraz w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. 
o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych 
naczelnych i centralnych organów administracji państwowej 

Lp. Województwo, gmina 
Nazwa obowiązująca, ro-

dzaj miejscowości 

1 2 3 

kieleckie 
1 Sędziszów Grązów, wieś 

krakowskie 
2 Skawina Polanka Hallera, wieś 

sieradzkie 
3 Wierzch las Wierzch las, wieś 
4 Wierzch las Wierzch las, wieś 
5 Wierzch las Wierzch las, wieś 
6 Wierzchlas Wierzchlas, wieś 
7 Wierzch las Wierzch las, wieś 

szczecińskie 
8 Chojna Łaziszcze, osada 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

(Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. 
Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące brzmienie i pisownię nazw 
miejscowości: 

Drugi przypadek, forma Nazwa dotychczasowa, ro-
przymiotnikowa dzaj miejscowości 

4 5 

-zowa, grązowski Grązów Wodzisławski, wieś 

-ki -ra, polanecki Polanka, ~ieś 

-su, wierzch laski Wierzch las A. wieś 
-su, wierzch laski Wierzch las B, wieś 
-su, wierzchlaski Piechów, wieś 
-su, wierzchlaski Aleksandrówka, cz. wsi 
-su, wierzch laski Janinów, cz. wsi 

-cza, łaziszczański Parchacin, osada 
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