
 
Informacja o udzielonych w  2018 roku umorzeniach podatkowych należności budżetowych 

 

sporządzona na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869)  

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 

     

Lp.   

Imię i Nazwisko lub nazwa 
Podmiotu 

Forma udzielonej pomocy 
Kwota umorzenia w 
zł. (należność wraz z 

odsetkami) 
Przyczyny umorzenia 

1 LAWENDA ANNA rozłożenie na raty 2 351,00 zł ważny interes podatnika 

2 SOWIŃSKA MAŁGORZATA umorzenie 3 498,39 zł ważny interes podatnika 

3 JAKUBOWSKA JADWIGA rozłożenie na raty                       582,60  zł ważny interes podatnika 

4 POPIS JÓZEF umorzenie 1 599,83 zł ważny interes podatnika 

5 MILCZREK JANINA umorzenie 1 247,50 zł ważny interes podatnika 

6 TRZASKOWSKA IRENA umorzenie 3 953,90 zł ważny interes podatnika 

7 BOGUCKI LONGIN odroczenie terminu płatności 912,00 zł ważny interes podatnika 

8 MATUSIK EDWARD           rozłożenie na raty 993,13 zł ważny interes podatnika 

9 ŚLUSARSKA DANUTA           rozłożenie na raty 1175,40 zł ważny interes podatnika 

10 LATOSZEK KATARZYNA           rozłożenie na raty 3865,16 zł ważny interes podatnika 

11 JAREK JANINA             umorzenie 2167,00 zł ważny interes podatnika 

12 GAJOWNICZEK TERESA             umorzenie 13 083,00 zł ważny interes podatnika 

13 LICHMIRA BOHDAN       rozłożenie na raty 12 616,75 zł ważny interes podatnika 

14 FRELEK BARBARA       rozłożenie na raty 2 306,70 zł ważny interes podatnika 

15 ORZECHOWSKA MARIANNA       rozłożenie na raty 14,000,00 zł ważny interes podatnika 



16 CYRTA MARIA             umorzenie 1 875,00 zł ważny interes podatnika 

17 CYRTA MARIA        rozłożenie na raty 1 875,00 zł ważny interes podatnika 

18 CYRTA ZDZISŁAW             umorzenie 2 492,00 zł ważny interes podatnika 

19 CYRTA ZDZISŁAW      rozłożenie na raty 2 492,00 zł ważny interes podatnika 

20 ŚWIERLIKOWSKA KATARZYNA            umorzenie 690,00 zł ważny interes podatnika 

21 ŚWIERLIKOWSKA KATARZYNA     rozłożenie na raty 690,00 zł ważny interes podatnika 
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