
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 2021 w kwocie powyżej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia  

 
Sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2021r. poz. 305), art. 

299 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021r.  poz. 1540 ze zm.) 

 
Uwaga: Zgodnie z art.67b ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1540 ze zm.) ulgi w spłacie 

zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty należności podatkowych i zaległości podatkowych oraz umorzeń 

podatkowych ) udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą mogą stanowić pomoc publiczną (de minimis), w związku z tym 
część podatników, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty może być również wykazana 

w wykazie osób prawnych i fizycznych, udzielono pomocy publicznej. 

 

A. Umorzenia 

 

Lp. 

Nazwisko i imię (nazwa 

podatnika) 

Wysokość umorzonej 

kwoty Nazwa opłaty Przyczyna umorzenia 

1 Wachnik Elżbieta 994,00 Zobowiązanie podatkowe Ważny interes podatnika 

2 Sobczyk Danuta Zuzanna 1085,00 Zobowiązanie podatkowe 
Ważny interes podatnika 

Ważny interes publiczny 

3 Sałyga Barbara 3293,00 Zobowiązanie podatkowe Ważny interes podatnika 

4 Marek Elwira 6427,00 Zobowiązanie podatkowe 
Ważny interes podatnika 

Ważny interes publiczny 

5 
Organiściak Adrian  

Organiściak Żaneta 
779,00 Zobowiązanie podatkowe Ważny interes podatnika 

6 Kamińska Anna 924,00 Zobowiązanie podatkowe Ważny interes podatnika 

 

B. Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 
 

Lp. Nazwisko i imię  

1 Sałyga Barbara 

2 Walewski Piotr 

 

C. Ulga z tytułu zakupu gruntów rolnych 
 

Lp. Nazwisko i imię  

1 Witek Antoni 

2 Malinowska Alicja 

3 Witek Antoni 

4 Szostak Wiesław 

5 Domeradzki Henryk 

6 Kowalczyk Krzysztof 

7 Miśkiewicz Adam 

8 Witkowski Tomasz 

 
D. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 

 

Lp. Nazwisko i imię  

1 Wieczorek Marek 

2 Kuźnia Barbara 

3 Domaszczyński Zenon 

4 Sadowski Piotr 

5 Mazur Dariusz  

 

 


