
"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 w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz                
ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).                     
 

WYKAZ  ZA  2013  ROK 
 
Lp. Imię i nazwisko/ nazwa Forma ulgi Kwota i przyczyna 

umorzenia 
1 Andrzejewska Iwona - odroczenie opłaty planistycznej  
2 Bartczak Romana - rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości 
 

3 Biniak Tadeusz - rozłożenie na raty opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania gruntu 

 

4 Bruzi Renata, Bruzi Krzysztof - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego 

 

5 Doczekalski Marcin - ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

6 Garsztka Andrzej - rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych, 
- ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów                                                                                                              

 

7 Jakubowska Danuta - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego 

 

8 Jenerowicz Artur i Bogumiła, 
Ryfa Mirosław i Sławomira 

- rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

9 Kasołka Bogumił - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
10 Kałużny Stefan, Kałużna Irena - rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości 
 

11 Klimczak Maria, 
Klimczak Janusz 

- rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego 

 

12 Kolaszewska Anna, Wilczura 
Bogdan 

- rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego 

 

13 Kozłowicz Jarosław - umorzenie zaległego podatku od 
nieruchomości, pod. rolnego 

856,00 zł 
(ważny interes 
podatnika) 

14 Kuczyński Dariusz - rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

15 Kujawski Aleksander, Kujawska 
Zofia 

- rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego 

 

16 Kwaśniewski Zenon - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

17 Leśniewski Hieronim - rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

18 Linke Aurelia - umorzenie zaległego podatku od 
nieruchomości, pod. rolnego 

1055,00 zł 
(ważny interes 
podatnika) 

19 Łapacz Mirosław, Łapacz 
Mirosława 

- rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości  

 

20 Marciniak Beata, Marciniak 
Zdzisław 

- rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

21 Marciniak Elżbieta - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

22 Marciniak Wiesław - umorzenie zaległego pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego, pod. 
leśnego, 
- odroczenie pod. od nieruchomości, 
pod. rolnego, pod. leśnego 

743,00 zł 
(ważny interes 
podatnika) 



23 
 

Marcinkowski Eugeniusz - rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

24 Markiewicz Irena - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego 

 

25 Mostowiak Bożena - ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

26 Nowak Leszek, Nowak Renata - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości  

 

27 Osuch Antoni - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
28 Paszkowiak-Drogoś Sylwia - rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości, pod. rolnego 
 

29 Pera Jerzy - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego 

 

30 Pietrzak Marzena - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

31 Piotrowski Tomasz - rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

32 Ptak Eugeniusz - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

33 Ryba Ryszard - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

34 Ryba Ryszard, Wróblewska 
Romualda, Sobolewska Danuta 

- rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

35 Rygiel Jan - rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

36 Sokowicz Leszek - rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

37 Szymczak Teresa - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości, pod. rolnego 

 

38 Śniady Ryszard - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
39 Walczak Artur, Walczak Dorota  - rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości 
 

40 Waliszewska Teresa - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
 

41 Wawrzyniak Ryszard 
 

- rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

42 Wróblewski Piotr - rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

43 Zmyślony Piotr, Zmyślona Beata - rozłożenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

44 Cukiernictwo-Piekarstwo T.G.J. 
Vogt Spółka Jawna 

- odroczenie pod. od nieruchomości  

45 Gaspol S.A. - rozłożenie na raty opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania gruntu 

 

46 Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 

- rozłożenie na raty opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania gruntu 

 

47 Kółko Rolnicze Kowalew - rozłożenie na raty opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania gruntu 

 

48 Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „ARAMIR” Sp.J.  

- rozłożenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

49 Stowarzyszenie „Zrozumieć i 
Pomóc” 

- umorzenie zaległego pod. od 
nieruchomości,  
- odroczenie pod. od nieruchomości  

1687,00 zł  
(ważny interes 
podatnika) 

 
 
 
 
 
 


