
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do 

publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, wykaz osób prawnych i 

fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 

przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 

umorzenia, a także wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.  

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2015 roku w zakresie podatków  

udzielono ulg w formie: 

 

UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH: 
 

Lp. Nazwisko i imię     Kwota  Przyczyna umorzenia 
 

1.  Brodowski Andrzej       879,00 zł             trudna sytuacja finansowa     

(umorzenie podatku za bud. gosp.)      
 

2.  Chajewski Hieronim       840,00 zł   obniżenie zdolności płatniczych    

                                                                                               w związku z suszą 
 

3. Gruszka Cezary       618,00 zł  obniżenie zdolności płatniczych   

będące następstwem likwidacji    

stada kur w wyniku stwierdzenia 

salmonelli  
 

4.  Górzkowska Aniela          508,00 zł  trudna sytuacja finansowa     

(umorzenie podatku za bud. gosp.) 
 

5. Krużyński Robert       927,00 zł  obniżenie zdolności płatniczych   

                                                                                               w związku z suszą 
 

6. Książek Kazimierz        1.653,00 zł  trudna sytuacja finansowa     

(umorzenie podatku za bud. gosp.) 
 

7. Makowski Mirosław                627,00 zł  trudna sytuacja życiowa                                        

                                                                                  w związku ze śmiercią          

                                                                                  współmałżonki     
 

8. Małecki Edward         744,00 zł  trudna sytuacja finansowa     

(umorzenie podatku za bud. gosp.) 
      

9. Metera Paweł             837,00 zł  obniżenie zdolności płatniczych             

                                                                                   w związku z suszą, padnięciem   

                                                                                   bydła i trzody chlewnej 
 

10. Ozdoba Jerzy        511,00 zł  obniżenie zdolności płatniczych    

w związku z suszą oraz chorobą 

współmałżonki 
 

11. Wałachowski Piotr    6.438,00 zł    obniżenie zdolności płatniczych    

w związku z suszą   
 
 

 

 



12. Wielgosz Lucyna    2.700,00 zł  trudna sytuacja życiowa                      

                                                                                   w związku ze śmiercią    

                                                                                   współmałżonka oraz   

                                                                                   niepełnosprawnością dziecka,                  

                                                                                   obniżenie zdolności płatniczych     

                                                                                   w następstwie padnięcia bydła 
 

13. Wyrzykowska Ewelina               508,00 zł  trudna sytuacja życiowa                      

                                                                                   w związku z niepełnosprawnością   

                                                                                   dziecka, obniżenie zdolności   

                                                                                   płatniczych w następstwie   

                                                                                   padnięcia bydła     
 

14. CENTRUM OGRODNICZE      3.419,00 zł  trudna sytuacja ekonomiczna 

OSTASZEWO  Sp. z o.o.                                          w związku ze spadkiem obrotów            

                                                                                   oraz zaciągnięciem kredytu 

 

   

 

ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI:   ROZŁOŻENIA NA RATY: 
 

Lp. Nazwisko i imię     Lp.  Nazwisko i imię 
 

1. Jaskot Zbigniew     1.  Janiaczyk Małgorzata  

2.  Marzec Artur      2.  Marzec Artur 

 

 
wykonała: 
podinspektor  

Hanna Piątkowska 
 


