
"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 
umorzeń lub rozłoŜono spłatę na raty w kwocie przewyŜszającej 500 zł, wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia         
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104                    
ze zmianami). 

WYKAZ  ZA  2008  ROK 
 
Lp. Imię i nazwisko/ nazwa Forma ulgi Kwota i przyczyna 

umorzenia 
1 Czajka Janusz - umorzenie pod. od nieruchomości, 

rolnego,  
6.958,40 zł 
(waŜny interes 
podatnika) 

2 Dryjański Dariusz - umorzenie podatku od środków 
transportowych, 
- odroczenie podatku od środków 
transportowych,  

2.500,00 zł 
(waŜny interes 
podatnika) 

3 Gaedig Robert - umorzenie podatku od środków 
transportowych, 
- rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

3.400,00 zł 
(waŜny interes 
podatnika) 

4 Gaedig Henryk - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

5 Garsztka Andrzej - odroczenie podatku od środków 
transportowych,  
- rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych,  

 

6 Gruszka Wojciech - odroczenie podatku od środków 
transportowych  

 

7 Guz Katarzyna - rozłoŜenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

8 Hypki Walerian - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
9 Jurasz GraŜyna - rozłoŜenie na raty pod. od 

nieruchomości  
 

10 Kaczor Jan - ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

11 Kasołka Bogumił - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
12 Kasprzyk Przemysław - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 
 

13 Kopaczewski Maciej - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

14 Korzeniewski Andrzej - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
 Kowalski Eugeniusz, Teresa - umorzenie pod. od nieruchomości, 

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

2.780,00 zł 
(waŜny interes 
podatnika) 

15 Krawczyk Jerzy - rozłoŜenie na raty pod. od 
nieruchomości, podatku rolnego 

 

16 Kuś Dariusz - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

17 Kwaśniewski Zenon - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
18 Marecka Irena - odroczenie pod. od nieruchomości, 

pod. rolnego 
 



19 Niedzielski Konrad - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

20 Noskowski Jan - ulga inwestycyjna w pod. rolnym, 
- ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

21 Nowacki Andrzej - odroczenie pod. od nieruchomości  
22 Nowicka Krystyna - rozłoŜenie na raty pod. od 

nieruchomości 
 

23 Olech Tomasz - ulga inwestycyjna w pod. rolnym, 
- ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

24 Pietrzak Milena - umorzenie pod. od nieruchomości  2.303,60 zł 
(waŜny interes 
podatnika) 

25 Piotrowski Tomasz - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

26 Rygiel Jan - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

27 Skrzypniak Sławomir - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

28 Staśkiewicz Kazimierz - ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

29 Szwarnowski Zdzisław, RoŜek 
Mirosław 

- rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 
- odroczenie podatku od środków 
transportowych 

 

30 Talaga Dariusz - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  
31 Tyc ElŜbieta - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 
 

32 Walendowski Stanisław - ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

33 Wawrzyniak Ryszard 
( Pleszew) 

- rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

34 Wawrzyniak Ryszard 
(Taczanów Drugi) 

- rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

35 Woźny Donat - rozłoŜenie na raty pod. od 
nieruchomości 

 

36 Wąsowicz Elwira - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

37 Wróblewski Marian - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 
 

38 Wróblewski Piotr  - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

39 Zawieja Robert - ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

40 Zdunek Grzegorz - odroczenie pod. od nieruchomości, 
pod. rolnego, 
- ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

41 Zdunek Hanna - ulga w pod. rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

 

42 Zdunek Przemysław - rozłoŜenie na raty pod. od środków 
transportowych 

 

43 Śniady Ryszard - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  



44 Dzienny Dom Pomocy - umorzenie pod. od nieruchomości,  
- odroczenie pod. od nieruchomości 

848,00 zł 
(waŜny interes 
publiczny) 

45 ILA Sp. z o.o. - odroczenie pod. od nieruchomości  
46 Kurkowe Bractwo Strzeleckie - odroczenie pod. od nieruchomości  
47 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
- umorzenie pod. od nieruchomości,  
- odroczenie pod. od nieruchomości 

1.697,00 zł 
(waŜny interes 
publiczny) 

48 Ośrodek Sportu i Rekreacji - umorzenie pod. od środków 
transportowych 
- odroczenie pod. od środków 
transportowych 

3.008,00 zł 
(waŜny interes 
publiczny) 

49 Przedsiębiorstwo Komunalne  
Sp. z o.o. 

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

140.472,00 zł 
(waŜny interes 
publiczny) 

50 Rolniczy Kombinat Spółdzielczy 
„Nowy Świat” 

- ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


