
"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 500 zł, wraz ze wskazaniem 

wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia         

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240).                     

 

WYKAZ  ZA  2010  ROK 
 

Lp. Imię i nazwisko/ nazwa Forma ulgi Kwota i przyczyna 

umorzenia 

1 Biadała Aldona - rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości 

 

2 Bodył Bożena - rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości 

 

3 Czajka Dariusz - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

4 Dryjański Dariusz - umorzenie podatku od środków 

transportowych 

 

680,00 zł 

(ważny interes 

podatnika) 

5 Fimiak Bogdan - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

6 Gaedig Robert - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

7 Garsztka Andrzej - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

8 Harasim Anna - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

9 Hypki Walerian - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

10 Jamroszczyk Zbigniew - umorzenie pod. od nieruchomości, 

podatku rolnego, 

- rozłożenie na raty pod. rolnego, od 

nieruchomości 

98,00 zł 

(ważny interes 

podatnika) 

11 Jańczak Zyta, Jańczak Krzysztof, 

Jańczak Mateusz 

- umorzenie pod. od nieruchomości, 

podatku rolnego 

 

750,00 zł 

(ważny interes 

podatnika) 

12 Kasołka Bogumił - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

13 Korzeniewski Andrzej - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

14 Kuczyński Dariusz - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

15 Kunert Maciej - rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości 

 

16 Kuś Roman - rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości 

 

17 Kwaśniewski Zenon - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

18 Leśniewski Hieronim - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

19 Madyńska Agnieszka - odroczenie pod. od nieruchomości, 

podatku rolnego 

 

20 Marcinkowski Eugeniusz - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

21 Mielcarek Jacek - umorzenie pod. od nieruchomości, 

podatku rolnego, leśnego 

533,00 zł 

(ważny interes 

podatnika) 



22 Mielcarek Stanisława - odroczenie pod. od nieruchomości  

23 Olech Tomasz - ulga inwestycyjna w pod. rolnym, 

- ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

 

24 Paszkowiak-Drogoś Sylwia - odroczenie pod. od nieruchomości, 

podatku rolnego 

 

25 Piotrowski Tomasz - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

26 Rygiel Jan - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

27 Talaga Dariusz - ulga inwestycyjna w pod. rolnym 

- ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

 

28 Urban Andrzej, Urban Marek - odroczenie pod. od nieruchomości  

29 Wawrzyniak Ryszard 

 

- rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

30 Wawrzyniak Wojciech - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

 

31 Wykrętowicz Jolanta, 

Wykrętowicz Franciszek 

- rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości 

 

32 Zawieja Robert - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

 

33 Zdunek Przemysław - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

34 Śniady Ryszard - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

35 Ładzińska Anna, Ładzińska 

Anita, Ładziński Maciej 

- umorzenie pod. od nieruchomości, 

podatku rolnego 

682,00 zł 

(ważny interes 

podatnika) 

36 ILA Sp. z o.o. - odroczenie pod. od nieruchomości  

37 Klub Sportowy „STAL 

PLESZEW” 

- umorzenie podatku od środków 

transportowych 

554,00 zł 

(ważny interes 

podatnika) 

38 Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

- umorzenie pod. od nieruchomości,  

- odroczenie pod. od nieruchomości 

2.159,00 zł 

(ważny interes 

podatnika) 

39 P.H.U. „ARAMIR” Sp.J. 

Jenerowicz&Ryfa 

- rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

40 Rolniczy Kombinat Spółdzielczy 

„Nowy Świat” 

- umorzenie pod. rolnego 2.000,00 zł 

(ważny interes 

podatnika) 

 

 


