
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono pomocy 

publicznej w okresie  

                                          od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku 

 
Podstawa prawna: art. 37 pkt. 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko lub 

nazwa firmy 

Rodzaj podatku Kwota 

pomocy w zł 

Rodzaj 

zastosowanej 

ulgi 

Przyczyna 

udzielenia ulgi 

1. Katarzyna Grzechnik Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

112,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

2. Roman Grzesiak Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

135,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

3. Anna Ziemka Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

42,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

4. Grzegorz Antoniak Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

222,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

5. Adam Miller Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

85,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

6. Iga Madoń Podatek rolny, 78,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

7. Piotr Madoń Podatek rolny 59,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

8. Janina i Sławomir 

Madoniowie 

Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

70,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

9. Janusz Szymanek Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

212,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

10. Zbigniew Tatarczak Podatek rolny, 

podatek od 

nieruchomości 

62,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 



11. Ewa Madej Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości, 

odsetki 

332,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

12. Tadeusz Zagulski Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości, 

odsetki 

159,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

13. Agnieszka Grabowska Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

147,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

14. Anna Cybula Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

177,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

15. Tadeusz Kędziora Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

145,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

16. Monika Wawer Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

183,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

17. Krzysztof Grzechnik Podatek rolny, 

podatek leśny 

76,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

18. Anna Jankowska Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

36,00 

 

Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

19. Mirosław Banaś Podatek rolny, 

podatek leśny, 

podatek od 

nieruchomości 

177,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

20. Bogumiła Iwon Podatek rolny 131,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

21. Krystyna Litwinek Podatek rolny, 

podatek leśny 

93,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

22. Henryk Grzesiak Podatek rolny, 

podatek od 

nieruchomości 

55,00 Umorzenie na 

wniosek 

podatnika 

Ważny interes 

podatnika 

 

 

Sporządziła: 

Beata Cieloch 


