
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 2013 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 

umorzenia, 

odroczenia, 

rozłożenia na 

raty 

Pomoc publiczna 

1. 
,,Społem’’ Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców  

podatek od 

nieruchomości 

odroczenie terminu płatności 

zaległości podatkowej 

wraz z odsetkami 

ważny interes 

podatnika 
6.828,46 pomoc de minimis  

2. 
Wytwórczo - Usługowa 

Spółdzielnia  Pracy  ,, Nowator’’ 

podatek od 

nieruchomości 

odroczenie terminu płatności 

odroczenie terminu płatności  

zaległości podatkowej wraz z 

odsetkami, 

 

ważny interes 

podatnika 

12.248,00 

 

17.685,00 

pomoc de minimis 

3. 
Spółdzielnia Ogrodniczo 

Pszczelarska 

podatek od 

nieruchomości    
odroczenie terminu płatności   

ważny interes 

podatnika 
2.200,00 pomoc de minimis 

4. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej i Mieszkaniowej sp. 

z o.o. 

podatek od środków 

transportowych 
umorzenie odsetek  

ważny interes 

podatnika 
351,00 pomoc de minimis 

5. Kaptur Paweł podatek rolny umorzenie odsetek 
ważny interes 

podatnika 
1.541,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie  

6. Olszańska Justyna podatek rolny umorzenie odsetek 
ważny interes 

podatnika 

 

622,80 
- 



7. Witczak Piotr 

podatek od 

nieruchomości, podatek 

rolny 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

913,00 

489,00 

 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

  8. Szymczyk Krzysztof podatek rolny 
umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
1.303,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

9. Stawiarz Mirosława 
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

 

ważny interes 

podatnika 
559,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

10. Lis Ryszard podatek rolny 
umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
607,00 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

11. Szal  Teresa 

podatek od 

nieruchomości, podatek 

rolny 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

695,00 

pomoc de minimis  

 

  12. Rusak Lech 
podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
1.500,00 

pomoc de minimis  

 

13. Waga Piotr 
podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
8.800,00 

pomoc de minimis  

 

14. Frańczak Teresa 

podatek od 

nieruchomości, podatek 

rolny 

umorzenie części zaległości 

podatkowej , rozłożenie 

pozostałej zaległości 

podatkowej  na raty 

ważny interes 

podatnika 

390,00 

 

392,00 

- 

15. Siastacz Barbara 
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

rozłożenie zaległości  

podatkowej na raty 

ważny interes 

podatnika 
1.834,00 

pomoc de mini mis  

w rolnictwie 

16. Stępień Krzysztof podatek rolny 

rozłożenie zaległości  

podatkowej wraz z odsetkami 

na raty 

ważny interes 

podatnika 
3.170,80 

pomoc de minimis  

w rolnictwie 

17. Zając Sławomir podatek rolny  odroczenie terminu płatności  
ważny interes 

podatnika 
1.444,00 

 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 

18. Zalewska Eliza 

podatek od 

nieruchomości, podatek 

rolny 

odroczenie terminu płatności  
ważny interes 

podatnika 
766,00 - 

19. Dziadowicz Janusz podatek rolny 

rozłożenie zaległości  

podatkowej wraz z odsetkami 

na  raty  

ważny interes 

podatnika 
3.619,00 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 



20. Biernacki Karol 
podatek od 

nieruchomości 

rozłożenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami 

na raty 

ważny interes 

podatnika  
2.016,80 - 

21. Opala Artur 
podatek od środków 

transportowych  

odroczenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami 

ważny interes 

podatnika 
8.496,00 

pomoc de minimis  

 

22. Baran Andrzej 
podatek  od środków 

transportowych 
odroczenie terminu płatności  

ważny interes 

podatnika 
6.134,00 

pomoc de minimis 

 

23. Kwiatkowski  Władysław podatek  rolny 

umorzenie części  zaległości 

podatkowej  

rozłożenie zaległości  

podatkowej wraz z odsetkami 

na raty 

 

ważny interes 

podatnika 

740,70  

 

789,00 

pomoc de minimis 

 w rolnictwie 

 

 

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

  Opatów, dnia  07.05.2014  rok                      

                                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy  Opatów       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                              mgr Andrzej Chaniecki 


