
 Działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach  publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej 
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków  lub opłat 
udzielono w 2013 roku ulg, odroczeń,umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie  
przewyższającej łącznie  500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot               
i przyczyn umorzenia 
 

 
 

Lp Nazwisko i imię Rodzaj 
podatku 

Rodzaj ulgi Przyczyna udzielenia 
ulgi 

kwota 

1. Czernik Monika rolny i leśny umorzenie Ważny interes podatnika 929,10 zł 
2. Kwiatkowski 

Marek 
rolny i leśny umorzenie Ważny interes podatnika 896,00 zł 

3. Korzeń Wiktor rolny umorzenie Ważny interes podatnika 500,00 zł 
4. Nowak Sylwia rolny i leśny umorzenie Ważny interes podatnika 632,10 zł 
5.  Stępień Alfons rolny,od 

nieruchomości, 
od środków 
transportowych 

umorzenie Ważny interes podatnika 2.106,00 zł 

6. Kaczor Adam rolny ulga z tytułu 
nabycia gruntów 

- - 

7. Stawiarz 
Krzysztof 

rolny ulga z tytułu 
nabycia gruntów 

- - 

8. Wójcik Andrzej rolny ulga z tytułu 
nabycia gruntów 

- - 

9. Zakrzewski 
Mariusz 

rolny ulga z tytułu 
nabycia gruntów 

- - 

10. Ankurowski 
Paweł 

rolny ulga inwestycyjna - - 

11. Bednarz Krzysztof rolny ulga inwestycyjna - - 
12. Dudek Wojciech rolny ulga inwestycyjna - - 
13. Grzegolec 

Jadwiga 
rolny ulga inwestycyjna - - 

14. Grzesiak 
Arkadiusz 

rolny ulga inwestycyjna - - 

15. Majewski 
Stanisław 

rolny ulga inwestycyjna - - 

16. Michalska Alfreda rolny ulga inwestycyjna - - 
17. Orłowski Andrzej rolny ulga inwestycyjna - - 
18. Polit Izabela rolny ulga inwestycyjna - - 
19. Przysucha rolny ulga inwestycyjna - - 



Grzegorz 
20. Przysucha 

Ryszard 
rolny ulga inwestycyjna - - 

21. Schab Stanisław rolny ulga inwestycyjna - - 
22. Smolinski Andrzej rolny ulga inwestycyjna - - 
23. Wiatrowska 

Krystyna 
rolny ulga inwestycyjna - - 

24. Wiatrowski 
Mateusz 

rolny ulga inwestycyjna - - 

25. Wyrzykowski 
Zenon 

rolny ulga inwestycyjna 
 

- - 

 
 
 


