
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 2016 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 2016 r., poz. 1870 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 zapłaty  

zaległości podatkowej wraz z 

odsetkami, 

 

ważny interes 

podatnika 

2.100,00 

 

2.173,00 

pomoc de minimis 

2. 

,, Społem’’ Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców  w 

likwidacji 

podatek od 

nieruchomości 

odroczenie zapłaty zaległości 

podatkowej 

 

odroczenie terminu płatności 

zaległości podatkowej 

 

 

ważny interes 

podatnika 

560,00 

 

280,00 

- 

3.  Waga Piotr 
podatek od 

nieruchomości 

rozłożenie na raty  zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami 

ważny interes 

podatnika 
16.364,60 

pomoc de minimis  

 

4. Nikodem Dariusz 
podatek od 

nieruchomości 

rozłożenie na raty  zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami 

ważny interes 

podatnika 
25.135,27 

pomoc de minimis  

 

5. Skuza Marcin 
podatek   

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

 

ważny interes 

podatnika 
1.506,00 - 

6. Adamczyk Stanisław podatek rolny umorzenie odsetek 
ważny interes 

podatnika 
3.023,00 - 



7. Łaskawiec Stanisław podatek rolny umorzenie  odsetek 
ważny interes 

podatnika 

 

2.327,00 
- 

 8. Stec Tomasz 
podatek od 

nieruchomości  

odroczenie zapłaty zaległości 

podatkowej 

 

odroczenie terminu płatności 

zaległości podatkowej 

 

 

ważny interes 

podatnika 

3.451,95 

 

 

3.452,00 

pomoc de minimis  

 

9. Frejlich Mateusz 
podatek od środków 

transportowych 

rozłożenie na raty podatku od 

środków transportowych 

ważny interes 

podatnika 
7.980,00 

pomoc de minimis  

 

10. Opala Artur 
podatek od środków 

transportowych 

odroczenie zapłaty zaległości 

podatkowej 

 

 

ważny interes 

podatnika 
2.716,00 pomoc de minimis 

11. Konecki Marek 
podatek od środków 

transportowych 

odroczenie zapłaty zaległości 

podatkowe 

  

ważny interes 

podatnika 
19.790,00 

pomoc de minimis  

 

12. Wesołowski Rafał 
podatek od środków 

transportowych  

 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

 

ważny interes 

podatnika 
2.685,00 

pomoc de minimis  

 

13. Kasińska Małgorzata podatek rolny 

rozłożenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami  

na raty 

ważny interes 

podatnika 

 

2.677,61 

 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 

14. Stępień Krzysztof podatek rolny 

rozłożenie zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami  

na raty 

ważny interes 

podatnika 

 

 

3.407,00 

 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 

15.  Adamczyk Dariusz 
podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej  

ważny interes 

podatnika 

 

 

1.566,61 

 

pomoc de minimis 

16. Durlej Waldemar 
podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

1.779,40 

 

 

pomoc de minimis 

 w rolnictwie 



17. Religa Piotr podatek rolny 
umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

 

844,00 

 

pomoc de minimis w 

rolnictwie 

18. Skwarliński Marek i Alicja  podatek rolny 
umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

534,00 

 

pomoc de minimis 

w rolnictwie  

19. Wosik Danuta 
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

 

830,00 

 

pomoc de minimis 

w rolnictwie 

 

 

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

  Opatów, dnia  08.05.2017  rok .                                                                                                    
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