
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 2015 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.) 

 

 

   L.p 

Imię i nazwisko/nazwa 

podatnika 

Tytuł zaległości 

podatkowej 

 i podatku 

Rodzaj udzielonej ulgi 

podatkowej 

Przyczyny 

udzielenia ulgi 

Kwota 

umorzenia, 

odroczenia, 

rozłożenia na 

raty 

Pomoc publiczna 

1. 
Spółdzielnia Ogrodniczo 

Pszczelarska 

podatek od 

nieruchomości 

odroczenie terminu płatności 

odroczenie terminu płatności  

zaległości podatkowej wraz z 

odsetkami, 

 

ważny interes 

podatnika 

1.985,00 

 

2.056,00 

pomoc de minimis 

2. Leśko Janusz podatek rolny umorzenie odsetek 
ważny interes 

podatnika 
906,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie  

3. Ziarko Lidia podatek rolny umorzenie odsetek 
ważny interes 

podatnika 

 

1.815,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

4. Sawicka Marta 
podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

2.000,00 

 

pomoc de minimis  

 

  5. Bełczowski Robert 
podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
2.419,20 

pomoc de minimis  

 

6. Borzęcka Irena 

podatek rolny 

 podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

 

ważny interes 

podatnika 

244,00 

612,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

- 



7. Adamczyk Łukasz 
podatek rolny i  podatek 

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
670,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

8. Buttner Anna 

podatek od 

nieruchomości, podatek 

rolny 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

664,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

 9. Stępień Grzegorz podatek rolny  
umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
2.500,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

10. Waga Piotr 
podatek od 

nieruchomości 

odroczenie zapłaty zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
6.857,00 

pomoc de minimis  

 

11. Biernacki Karol 
podatek od 

nieruchomości 

rozłożenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami  

na raty 

ważny interes 

podatnika 
2.082,00 - 

12. Adamski Artur podatek rolny 

odroczenie zapłaty zaległości 

podatkowe 

  

ważny interes 

podatnika 
2.289,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

13. Opala Artur 
podatek od środków 

transportowych  

 

odroczenie zapłaty zaległości 

podatkowe 

 oraz odroczenie terminu 

płatności podatku 

ważny interes 

podatnika 

2.685,00 

2.685,00 

pomoc de minimis  

 

14. Andzel Piotr 
podatek  od środków 

transportowych 

rozłożenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami  

na raty 

ważny interes 

podatnika 
115.899,40 

pomoc de minimis 

 

15. Adamczyk Krystian 
podatek  od środków 

transportowych 

umorzenie części  zaległości 

podatkowej  

 

ważny interes 

podatnika 
1.954,00 

pomoc de minimis 

 

 

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