
ULGI I UMORZENIA PODATKOWE ZA 2010 ROK 
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w 2010 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 udzielenia ulgi 

1. Bednarz Mariusz umorzenie 944,90 waŜny interes podatnika 

2. Czaplińscy Irena i Roman umorzenie 580,00 waŜny interes podatnika 
 

3. Czerwinka Jan umorzenie 872,00 waŜny interes podatnika 

4. Dąbrowscy Danuta i Jerzy* umorzenie 684,00 waŜny interes podatnika 

5. Drejws Waldemar * umorzenie 4874,00 waŜny interes podatnika 

6. Drewniak Andrzej umorzenie 1859,00 waŜny interes podatnika 

7. Duda Stanisław umorzenie 678,00 waŜny interes podatnika 

8. Freimut Ewa i Ryszard umorzenie 510,00 waŜny interes podatnika 

9. Gniot Krystyna umorzenie 525,00 waŜny interes podatnika 

10. Gryńczyk Alicja i Ryszard 
 

umorzenie 657,00 waŜny interes podatnika 

11. Gryńczyk Krystyna i Stanisław umorzenie 619,00 waŜny interes podatnika 

12. Jach Irena* umorzenie 1660,00 waŜny interes podatnika 

13. Jakiewicz Irena* umorzenie 1861,00 waŜny interes podatnika 
 

14. Jadczak Jolanta* umorzenie 5668,00 waŜny interes podatnika 

15. „DREW-MARK” Kaczmarczyk 
Marek* 

umorzenie 7311,00 waŜny interes podatnika 
 



16. Kadziewicz –Stec Zofia umorzenie 542,00 waŜny interes podatnika 

17. Koguciuk Alina umorzenie 598,00 waŜny interes podatnika 

18. Koło Miejsko - Gminne P.Z.W. umorzenie 9046,0 waŜny interes publiczny 

19. Kośmicki Zbigniew* umorzenie 716,00 waŜny interes podatnika  

20. Kotwicka Natalia umorzenie 517,00 waŜny interes podatnika 

21. Kowalczyk Alicja umorzenie 669,00 waŜny interes podatnika 

22. Koźlak Zygfryd* umorzenie 1508,00 waŜny interes podatnika 

23. Lalasz Krystyna umorzenie 1986,00 waŜny interes podatnika 

24. Laskowska Paulina umorzenie 1004,00 waŜny interes podatnika 

25. Ośrodek Wypoczynkowy 
„LEŚNIK” s.c. Porada Andrzej* 

umorzenie 15379,00 waŜny interes podatnika i 
interes publiczny 

26. Lindstedt Dariusz umorzenie 541,00 waŜny interes podatnika 

27. Łączyński Eugeniusz* umorzenie 1207,00 waŜny interes podatnika 
 

28. Madeccy GraŜyna i Krzysztof umorzenie 537,00 waŜny interes podatnika  

29. Madecki Arkadiusz umorzenie 686,00  waŜny interes podatnika 

30. Margol GraŜyna 
 

umorzenie 1400,00 waŜny interes podatnika 

31. Miałszygrosz Maciej* umorzenie              848,00 waŜny interes podatnika 

32. Morawski Marek* umorzenie              1687,00 waŜny interes podatnika 

33. Nowak Sławomir* umorzenie              3599,00 waŜny interes podatnika 

34. Nowicka Barbara umorzenie             666,00 waŜny interes podatnika 

35. Nowicki Stanisław umorzenie              3134,70 waŜny interes podatnika 



36. Zajazd „Pod Orłem”* umorzenie              4149,00 waŜny interes podatnika 
 

37. Precon Sp. z o.o.* umorzenie 7738,00           waŜny interes podatnika 
 

38. Rogowscy Danuta i Janusz* umorzenie              560,00 waŜny interes podatnika 
 

39. Rusiłowski Artur umorzenie              652,50 waŜny interes podatnika 

40. Sałacki Jan umorzenie            516,00 waŜny interes podatnika 

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

umorzenie              714,00 waŜny interes podatnika 

42. Sobstyl Zygmunt umorzenie            625,40 waŜny interes podatnika 

43. 
 

Suchoccy GraŜyna i Jarosław umorzenie           5785,00 waŜny interes podatnika 
i interes publiczny związany 
ze zmianami w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

44. Szczęsna Eugenia umorzenie           836,00 waŜny interes podatnika 
 

45. Szortyka Helena umorzenie 710,00 waŜny interes podatnika 
 

46. Tarczyńska Renata umorzenie 727,00 waŜny interes podatnika 
 

47. Tchorowski Władysław umorzenie 1511,00 waŜny interes podatnika 
 

48. Turuk Dariusz umorzenie 866,00 waŜny interes podatnika 
 

49. Twardowski Maciej* umorzenie 2300,00 waŜny interes podatnika 
 

50. Walichnowski Władysław umorzenie 828,00 waŜny interes podatnika 
 

51. Werner Grzegorz umorzenie 3478,00 waŜny interes podatnika 
 

52. Zamorski Henryk umorzenie 686,98 waŜny interes podatnika 
 

53. Ziółkowska ElŜbieta umorzenie 606,00 waŜny interes podatnika 
 

54. śmijewski Andrzej* umorzenie 13101,00 waŜny interes podatnika 
 

55. Klon Sp. z o.o.* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

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

waŜny interes podatnika 
 

57. Lalasz Krystyna odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

58. Jach Irena* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

59. Miałszygrosz Maciej* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

60. Prokopowicz Jadwiga* rozłoŜenie na raty i odroczenie 
terminu płatności 

waŜny interes podatnika 



61. Siebielec Halina odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

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

waŜny interes podatnika 

63. Kutkowski Krzysztof* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

64. Turuk Dariusz odroczenie terminu płatności 
 

waŜny interes podatnika 

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

66. Kaczmarek Robert* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

67. Korzeniewski Wiktor* odroczenie terminu płatności waŜny interes podatnika 

68. Helena Maciuszko* rozłoŜenie na raty i odroczenie 
terminu płatności 

waŜny interes podatnika 

69. „DREW-MARK” Kaczmarczyk 
Marek* 

rozłoŜenie na raty i 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. 

 


