
Ulgi i umorzenia podatkowe 
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w 2009 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulgi, 
odroczeń, umorzeń lub rozłoŜył  spłatę na raty w kwocie przewyŜszającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem 
wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia. 

 
L.p. Imię i Nazwisko rodzaj ulgi kwota umorzenia 

(w zł) 
przyczyna umorzenia 

1. Korzeniewski Franciszek umorzenie 794,00 waŜny interes podatnika 

2. Koło Miejsko-Gminne P.Z.W. umorzenie 8 237,00 waŜny interes podatnika 
i  interes publiczny 

3. Karasiewicz Marzena  umorzenie 1 066,00 waŜny interes podatnika 

4. Jackiewicz Irena  umorzenie 685,00 waŜny interes podatnika 

5. Jach Irena * umorzenie 2 052,00 waŜny interes podatnika 

6. Hołowid Bogdan umorzenie 3 086,00 waŜny interes podatnika 

7. Gniot Krystyna umorzenie 666,00 waŜny interes podatnika 

8. Duda Stanisław umorzenie 977,00 waŜny interes podatnika 

9. Dąbrowski Jerzy Danuta * umorzenie 887,00 waŜny interes podatnika 

10. Czerwinka Jan 
 

umorzenie 894,00 waŜny interes podatnika 

11. Czapowski Ryszard umorzenie 998,00 waŜny interes podatnika 

12. Czapliński Roman Irena umorzenie 512,00 waŜny interes podatnika 

13. Bocheński Waldemar umorzenie 2 212,00 waŜny interes podatnika 
i  interes publiczny 

14. Turuk Dariusz Jolanta umorzenie 2 221,00 waŜny interes podatnika 

15. Suchocki Jarosław GraŜyna umorzenie 4 484,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 

16. Kowalczyk Alicja  umorzenie 1 266,00 waŜny interes podatnika 



17. Kózka Aleksy Zenona umorzenie 522,00 waŜny interes podatnika 

18. Lalasz Krystyna umorzenie 1 047,00 waŜny interes podatnika 

19. Ośrodek Wypoczynkowy 
„LEŚNIK” * 

umorzenie 18 687,00 waŜny interes podatnika i 
interes publiczny 

20. Laskowska Paulina  umorzenie 762,00 waŜny interes podatnika 

21. Ługowska Irena  umorzenie 580,00 waŜny interes podatnika 

22. Madecka GraŜyna Krzysztof umorzenie 679,00 waŜny interes podatnika 

23. Margol GraŜyna  umorzenie 1 099,00 waŜny interes podatnika 

24. Mistrzak Marek umorzenie 932,60 waŜny interes podatnika 

25. Mykytyszyn Rozalia umorzenie 516,00 waŜny interes podatnika 

26. „Zajazd pod Orłem”* umorzenie 8 971,00 waŜny interes podatnika 

27. PRECON POLSKA Sp. z o.o.* umorzenie 7 526,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 

28. Rogowski Janusz Danuta* umorzenie 2 657,00 waŜny interes podatnika i 
interes publiczny 

29. Stanisławska Barbara umorzenie 551,00  waŜny interes podatnika 

30. Szczęsna Eugenia 
 

umorzenie 593,00 waŜny interes podatnika 

31. Szortyka Helena umorzenie              588,00 waŜny interes podatnika 

32. Tarczyńska Renata umorzenie              684,00 waŜny interes podatnika 

33. Warzewska Zofia umorzenie              577,88 waŜny interes podatnika 

34. Warzewski Andrzej umorzenie             614,00 waŜny interes podatnika 

35. Paprota Zbigniew umorzenie              581,00 waŜny interes podatnika 

36. Kisiel Marek* umorzenie              906,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 



37. Król Irena* umorzenie            2467,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 

38. Sobiczewski M., Kit. 
B. Mazur CEPEN s.c. * 

umorzenie              536,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 

39. śerkowski Grzegorz * umorzenie              906,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 

40. Morawski Marek* umorzenie            2205,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 

41. Werner Grzegorz umorzenie              640,00 waŜny interes podatnika 

42. Wilkołaski Mariusz umorzenie            1502,50 waŜny interes podatnika 

43. 
 

śmijewski Andrzej* umorzenie           2578,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 

44. Usługi Transportowe Drejws 
Waldemar * 

umorzenie           2073,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny 

45. GS „Samopomoc Chłopska”* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

46. Król Irena * odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 
i  interes publiczny 

47. P.R.P. „ROLSAM” Sp. z o.o.* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

48. Jach Irena* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

49. Zajazd „Pod Orłem”* rozłoŜenie na raty i odroczenie 
terminu płatności 

waŜny interes podatnika 

50. Kaczmarek Robert odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

51. Kutkowski Krzysztof odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

52. Szpądrowska Marta odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

53. Szpądrowski Jacek odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

54. Jersz Paweł rozłoŜenie na raty i odroczenie 
terminu płatności 
 

waŜny interes podatnika 

55. Królak Wojciech* rozłoŜenie na raty i odroczenie 
terminu płatności 

waŜny interes podatnika 

56. Jackiewicz Irena odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

 
 
Podstawa prawna: art. 37 pkt 2 lit f  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 
r.157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146). 
* figuruje równieŜ w wykazie podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej, z uwagi na fakt, Ŝe udzielona 
pomoc jest formą pomocy publicznej. 

 


