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Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej, którym w zakresie 
podatków lub opłat udzielono ulg, odrocze�, umorze� lub rozło�ono spłat� na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym 
udzielono pomocy publicznej w 2006 roku 
Podstawa prawna:  
art. 14 ust .2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.  z  2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm ). 
 

Lp. Imi� i nazwisko/nazwa podatnika Tytuł  zaległo�ci podatkowej i 
podatku Rodzaj udzielonej ulgi podatkowej Przyczyny udzielenia 

ulgi 
Warto�� 
pomocy Pomoc publiczna 

1. Powiatowy Urz�d Pracy podatek  
od nieruchomo�ci umorzenie zaległo�ci podatkowych wa�ny interes podatnika 5 672,00 zł - 

2. Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna 
„Samopomoc Chłopska” 

podatek  
od nieruchomo�ci 

umorzenie odsetek za zwłok� od zaległo�ci 
podatkowych wa�ny interes podatnika 2 176,20 zł pomoc publiczna 

3. Polskie Koleje Pa�stwowe podatek  
od nieruchomo�ci 

umorzenie odsetek za zwłok� od zaległo�ci 
podatkowych wa�ny interes podatnika 22 890,90 zł pomoc publiczna 

4. 
Przedsi�biorstwo Handlowo-

Gastronomiczne „WINNICA”        Spółka  
z o.o. 

podatek 
 od nieruchomo�ci 

odroczenie terminu płatno�ci, umorzenie 
odsetek od zaległo�ci podatkowych wa�ny interes podatnika 7 384,60 zł pomoc publiczna 

5. P.P.H.U „HIT” podatek 
 od nieruchomo�ci 

umorzenie zaległo�ci podatkowej wraz          
z odsetkami wa�ny interes podatnika 29 254,00 zł pomoc publiczna 

6. Urszula Sapielak podatek 
 od nieruchomo�ci umorzenie zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 532,00 zł - 

7. Tedeusz Majchrowski podatek 
 od nieruchomo�ci umorzenie zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 930,00 zł pomoc publiczna 

8. Małgorzata Ziemniak podatek 
 od nieruchomo�ci 

umorzenie zaległo�ci podatkowej wraz          
z odsetkami wa�ny interes podatnika 1 362,00 zł pomoc publiczna 

9. Józef Kapała podatek 
 od nieruchomo�ci umorzenie zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 631,00 zł  

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Zdrowie” 

podatek  
od nieruchomo�ci umorzenie zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 895,20 zł - 

11. Stanisław Brzozowski podatek  
od nieruchomo�ci umorzenie zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 2 242,60 zł pomoc publiczna 

12. Janusz Sierokosz  
podatek od �rodków 

transportowych 
umorzenie odsetek za zwłok� od zaległo�ci 

podatkowych wa�ny interes podatnika 772,21 zł - 

13.  Bolesław Wołowski 
podatek od �rodków 

transportowych 
umorzenie zaległo�ci podatkowej wraz          

z odsetkami wa�ny interes podatnika 5 178,50 zł - 
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14. Biuro Turystyczne „TAR”  
podatek od �rodków 

transportowych 
umorzenie odsetek za zwłok� od zaległo�ci 

podatkowych wa�ny interes podatnika 1 259,00 zł pomoc publiczna 

15. Piotr Wi�cek podatek od �rodków 
transportowych 

umorzenie odsetek za zwłok� od zaległo�ci 
podatkowych wa�ny interes podatnika 962,00 zł - 

16. Szczepan Szlachci�ski podatek od �rodków 
transportowych 

umorzenie zaległo�ci podatkowej wraz          
z odsetkami wa�ny interes podatnika 1 415,00 zł - 

17. Wojciech Kasjaniuk podatek od �rodków 
transportowych umorzenie zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 1 709,50 zł pomoc publiczna 

18. Marcin Dro�d�ał podatek od �rodków 
transportowych 

umorzenie odsetek za zwłok� od zaległo�ci 
podatkowych wa�ny interes podatnika 712,00 zł - 

19. Wojciech St�pie� podatek od �rodków 
transportowych 

umorzenie odsetek za zwłok� od zaległo�ci 
podatkowych wa�ny interes podatnika 909,70 zł - 

20. Ignacy Zaj�c podatek od �rodków 
transportowych umorzenie zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 644,00 zł - 

21. Wojciech Kasjaniuk podatek od �rodków 
transportowych umorzenie zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 570,00 zł pomoc publiczna 

22. El�bieta Ci�y�ska podatek od �rodków 
transportowych 

umorzenie odsetek od zaległo�ci 
podatkowych wa�ny interes podatnika 3 484,00 zł pomoc publiczna 

23. Marcin Chmiel podatek od �rodków 
transportowych 

umorzenie zaległo�ci podatkowej wraz             
z odsetkami wa�ny interes podatnika 1 308,00 zł - 

24. Jan Rosół podatek od �rodków 
transportowych umorzenie  zaległo�ci podatkowej wa�ny interes podatnika 1 116,60 zł - 

25. Ewa Dragan  opłata targowa umorzenie zaległo�ci podatkowych wraz          
z odsetkami wa�ny interes podatnika 1 938,00 zł pomoc publiczna 

26. Adam Rzeszowiak podatek rolny umorzenie zaległo�ci podatkowych wraz           
z odsetkami wa�ny interes podatnika 1 621,30 zł - 

27. Katarzyna Piórkowska ł�czne zobowi�zanie  
pieni��ne 

umorzenie zaległo�ci podatkowych wraz         
z odsetkami wa�ny interes podatnika 609,51 zł - 

28. Anna Nied�wiedzka ł�czne zobowi�zanie  
pieni��ne 

umorzenie zaległo�ci podatkowych wraz           
z odsetkami wa�ny interes podatnika 4  068,20 zł - 

 
               Burmistrz Miasta Sandomierza 
                   
                   mgr in�. Jerzy Borowski 


