
 Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono 

pomocy publicznej w 2014 roku. 

 

Podstawa prawna:  

Art. 37 ust. 1 pkt  2   lit. f   i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

 

Imię i nazwisko/nazwa 

podatnika 

Tytuł zaległości 

podatkowej i 

podatku 

Rodzaj udzielonej ulgi 

podatkowej 

Przyczyny 

udzielenia ulgi 

Kwota ulgi, 

umorzenia, 

odroczenia, 

rozłożenia na 

raty 

Pomoc publiczna 

1.  

Wytwórczo -  Usługowa 

Spółdzielnia  Pracy  ,, Nowator’’ 

podatek od 

nieruchomości 

odroczenie terminu płatności 

odroczenie terminu płatności 

zaległości podatkowej wraz z 

odsetkami, 

 

ważny interes 

podatnika 

 

 

12.634,00 

 

 

pomoc de minimis 

2.  Spółdzielnia Ogrodniczo 

Pszczelarska 

podatek od 

nieruchomości    
odroczenie terminu płatności   

ważny interes 

podatnika 
1985,00 pomoc de minimis 

3.  

Opala Ewa podatek rolny 

umorzenie odsetek, 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

1148,00 

378,10 
- 

4.  
Placha Ewa 

podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

  umorzenie zaległości 

podatkowej i umorzenie odsetek 

ważny interes 

podatnika 

2982,53 

686,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie  

5.  
Wilczyński Waldemar podatek rolny umorzenie odsetek 

ważny interes 

podatnika 

 

6409,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie  

6.  

Kiliańska Janina podatek rolny umorzenie odsetek 
ważny interes 

podatnika 

 

1299,00 

 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 



7.  
Janicki Jerzy podatek rolny umorzenie odsetek 

ważny interes 

podatnika 
16090,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

8.  

Szczepańska Agnieszka podatek rolny 
umorzenie odsetek 

 

ważny interes 

podatnika 
744,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

9.  
Zając Sławomir 

podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
842,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

10.  
Szal  Teresa 

podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

1342,00 

pomoc de minimis  

 

11.  
Kusal  Barbara 

podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
895,00 

pomoc de minimis  

 

12.  
Waga Piotr 

podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
4399,00 

pomoc de minimis  

 

13.  
Wieczorek Zofia  podatek rolny 

umorzenie  zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

600,00 
pomoc de minimis 

14.  

Łuszcz Andrzej 
 podatek od 

nieruchomości 

umorzenie części  zaległości  

podatkowej, rozłożenie 

pozostałej części zaległości wraz 

z odsetkami  na raty 

ważny interes 

podatnika 

1200,00 

1180,00 
- 

15.  

Strzyż Małgorzata 
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

 

umorzenie części  zaległości  

podatkowej, rozłożenie 

pozostałej części zaległości   na 

raty 

 

ważny interes 

podatnika 

409,20 

398,60 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

16.  

Kasiński Janusz podatek rolny  
umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
542,66 

 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 

17.  

Łata Elżbieta 

podatek od 

nieruchomości, podatek 

rolny 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
990,00 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 

18.  

Bargieła Janusz podatek rolny 

rozłożenie zaległości  

podatkowej wraz z odsetkami na  

raty  

ważny interes 

podatnika 
3129,00 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 



19.  

Szymański Jerzy podatek rolny 

rozłożenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami na 

raty 

ważny interes 

podatnika  
1081,00 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 

20.  

Opala Artur 
podatek od środków 

transportowych  

odroczenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami 

odroczenie terminu płatności 

ważny interes 

podatnika 

3616,00 

3530,00 

 

pomoc de minimis  

 

21.  

Dziadowicz Janusz podatek  rolny 

rozłożenie zaległości  

podatkowej wraz z odsetkami na  

raty 

ważny interes 

podatnika 
5822,00 

pomoc de minimis 

 

22.  

Książkiewicz Anna podatek  rolny 

odroczenie  zaległości 

podatkowej  

 wraz z odsetkami na raty 

 

ważny interes 

podatnika 
875,00 

pomoc de minimis 

 w rolnictwie 

 

23.  
Adamski Andrzej podatek  rolny 

odroczenie terminu płatności 

 

ważny interes 

 podatnika 

575,00 pomoc de minimis 

w rolnictwie 

24.  

Biernacki Karol 
podatek od 

nieruchomości 

rozłożenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami na 

raty 

ważny interes 

podatnika 

 

2082,00 

_ 

25.  

Dziadowicz  Andrzej podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 

 

_ 576,00 _ 

26.  

Piotrowski Robert podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 

 

_ 

662,00 

_ 

 

27.  
Niźnik Paweł podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 

726,00 
_ 

 

28.  
Nowak Zenon podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 

560,00 
_ 

 

29.  
Waga Damian podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 

1280,00 
_ 

 

30.  
Giepard Paweł podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 

877,00 
_ 

 

31.  
Baran Daniela podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 

708,00 
_ 

 

32.  
Adamczyk Tadeusz podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 874,00 

_ 

33.  
Kurzepa Zenon podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 818,00 

_ 



34.  
Rycąbel Tadeusz podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 958,00 

_ 

35.  
Piotrowicz Janusz podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 512,00 

_ 

36.  
Hajdukiewicz Jarosław podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 657,00 

_ 

37.  
Drożdżal Waldemar podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 1334,00 

_ 

38.  
Szeląg Jerzy podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 868,00 

_ 

39.  
Kot Krzysztof podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 640,00 

_ 

40.  
Szeląg Dariusz podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 1152,00 

_ 

41.  
Zdyb Henryk podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 562,00 

_ 

42.  
Węglewicz Włodzimierz i Halina podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 692,00 

_ 

43.  
Frańczak Mirosław podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 936,00 

_ 

44.  
Kwiatkowski Wiesław podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 668,00 

_ 

45.  
Religa Seweryn podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 760,00 

_ 

46.  
Wieczorek Janusz podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 710,00 

_ 

47.  
Kocznur  Krzysztof podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 582,00 

_ 

48.  
Bąk Witold podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 1036,00 

_ 

49.  
Baran Beata podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 506,00 

_ 

50.  
Religa Piotr podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 564,00 

_ 

51.  
Śpiewak Teresa i Stanisław podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 634,00 

_ 

52.  
Dziadowicz Janusz podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 646,00 

_ 



53.  Zakład Rolny  

„AGRIKOLA” Sp. z o.o 
podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 3906,00 

_ 

54.  
Kasprzycka Dorota podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 1000,00 

_ 

55.  
Waga Leszek podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 500,00 

_ 

56.  
Czub Jadwiga podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 542,00 

_ 

57.  
Religa Sławomir podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 910,00 

_ 

58.  
Papaj Dorota podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 856,00 _ 

59.  
Płaza Piotr podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 546,00 _ 

60.  
Rusak Zygmunt podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 636,00 _ 

61.  
Koza Stanisław i Jolanta podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 534,00 _ 

62.  
Szostak Agnieszka podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 526,00 _ 

63.  
Kusal Zbigniew podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 1056,00 _ 

64.  
Religa Paweł podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 533,00 _ 

65.  
Grzyb Rafał podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 514,00 _ 

66.  
Dziadowicz Jerzy podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 1386,00 _ 

67.  
Kusal Franciszek podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 876,00 _ 

68.  
Lis Kazimierz podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 860,00 _ 

69.  
Kupiec Edward i Bożena podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 838,00 _ 

70.  
Szczepański Wiesław podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 696,00 _ 

71.  
Strzyż Andrzej podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 1137,00 _ 



72.  
Porębska Małgorzata podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 762,00 _ 

73.  
Szemraj Jan podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 788,00 _ 

74.  
Strzyż Monika i Zygmunt podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 608,00 _ 

75.  
Rusak Jan i Teresa podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 532,00 _ 

76.  
Głąb Edward i Zofia podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 752,00 _ 

77.  
Partyka Wiesław podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 612,00 _ 

78.  
Partyka Zygmunt podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 628,00 _ 

79.  
Partyka Paweł podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 514,00 _ 

80.  
Dylewski Leszek podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 500,00 _ 

81.  
Dyka Janusz podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 1348,00 _ 

82.  
Długosz Janusz i Marianna podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 734,00 _ 

83.  
Saramańscy  Zofia i Waldemar podatek  rolny 

ulga w podatku rolnym  z tytułu 

wystąpienia klęski żywiołowej 
_ 649,00 _ 

 

  Sporządziła  : insp. ds. wymiaru zobowiązań podatkowych  T. Rysiak     

  Opatów, dnia  26.05.2015  rok                      

                                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy  Opatów       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                              mgr Andrzej Chaniecki 


