
 

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 2020  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 2021.0.305) 

 

 

   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. Netradus Polska Spółka z o.o.  
podatek od 

nieruchomości 

 

umorzenie  zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami 

odroczenie terminu płatności 

  

ważny interes 

podatnika 

   2.388,81 

4.852,00 

7.260,00 

pomoc de minimis 

2. Kwiatkowski Ryszard 
podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej  

ważny interes 

podatnika 

3.068,94 

24,00 
pomoc de minimis 

3.  Adamczyk Dariusz 
podatek od 

nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej  

 

ważny interes 

podatnika 

            

 

             2.083,00             

 

pomoc de minimis 

4. 
Frejlich  

Mateusz 

podatek od środków 

transportowych 

odroczenie zaległości 

podatkowej  wraz z odsetkami 

ważny interes 

podatnika 
6.294,82 pomoc de minimis 

6. Wesołowski Rafał 

podatek od środków 

transportowych 

 

odroczenie terminu płatności 

podatku 

ważny interes 

podatnika 
10.740,00 pomoc de minimis 



7.  Bińczak Dariusz 
podatek od środków 

transportowych 

odroczenie zaległości 

podatkowej  wraz z odsetkami  

ważny interes 

podatnika 

 

 

4.049,00 

 

pomoc de minimis 

 

 

8. Koseła Andrzej 
podatek od środków 

transportowych 

umorzenie zaległości 

podatkowej  wraz z odsetkami 

ważny interes 

podatnika 

 

 

3.730,00 

66,00 

pomoc de minimis 

 

9. Dylewski Leszek 
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

290,60 

293,00 

pomoc de minimis 

 w rolnictwie 

10. Parafia Rzymsko-Katolicka  
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

786,00 

100,00 
- 

11. Ostrometzky Gabriela 
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 

4.658,00 

38,00 
- 

12. Skwarliński Paweł 
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

umorzenie zaległości 

podatkowej 

ważny interes 

podatnika 
506,00 

ważny interes 

podatnika 

13.  Czech Elżbieta 
podatek rolny, podatek 

od nieruchomości 

rozłożenie na raty zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami  

ważny interes 

podatnika 
793,00 - 

14. Jagieliński Roman podatek rolny 
rozłożenie na raty zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami 

ważny interes 

podatnika 
28.188,24 

pomoc de minimis 

 w rolnictwie 

15. Biernacki Karol 
podatek od 

nieruchomości 

rozłożenie na raty zaległości 

podatkowej wraz z odsetkami 

ważny interes 

podatnika 
3.114,89 - 

16. Kasińska Gabriela 

podatek od 

nieruchomości i 

podatek rolny 

odroczenie zaległości 

podatkowej 

 i odroczenie terminu płatności 

ważny interes 

podatnika 

543,00 

543,00 
pomoc de minimis 

 

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

  Opatów, dnia 17.05.2021  rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

 

                                                                                                                                                                                       Grzegorz Gajewski 


