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Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek org anizacyjnych nieposiadaj ących osobowo ści prawnej, którym w zakresie 
podatków lub opłat udzielono ulg, odrocze ń, umorze ń lub rozło Ŝono spłat ę na raty w kwocie przewy Ŝszającej ł ącznie 500,00 zł.  
w okresie od 01.01.2009 – 31.12.2009 r. 
 
Art. 37 pkt 1 ust.2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Dz 2009 roku nr 157 poz. 1240) 
 
 
Lp Imi ę i nazwisko Rodzaj podatku 

lub opłaty 
Rodzaj udzielonej ulgi Przyczyny udzielenia ulgi Wa rto ść pomocy /w 

zł/ 
1. Przedsiębiorstwo Produkcji 

SpoŜywczej „Sanfood” Sp. 
jawna 

podatek od 
nieruchomości 

rozłoŜenie na raty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika oraz 
waŜny interes publiczny 

 

2. Jerzy Strząska  
Port Handlowy Sandomierz 
Przedsiębiorstwo Prywatne 

podatek od 
nieruchomości 

odroczenie trzech rat zaległego 
podatku wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

3. Małgorzata Ziemniak podatek od 
nieruchomości 

rozłoŜenie na raty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

4. Ewa Sierokosz podatek od 
nieruchomości 

umorzenie odsetek od zaległości 
podatkowej 

waŜny interes podatnika 554,00 

5. Ewa Zaręba podatek od 
nieruchomości 

rozłoŜenie na raty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

6. Agnieszka śulińska podatek od 
nieruchomości 

umorzenie dwóch rat zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika 728,00 

7. Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe „KAMET” 
Stanisław Kacprzyk 

podatek od 
nieruchomości 

odroczenie zaległości podatkowej  
z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

8. Sandomierskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Sandomierzu 

podatek od 
nieruchomości 

umorzenie  zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes publiczny 943,70 

9. Zakład Oczyszczania 
Ścieków w Sandomierzu 

podatek od 
nieruchomości 

umorzenie odsetek waŜny interes publiczny 4098,90 

10. Spółdzielnia Handlowo-
Produkcyjna „Samopomoc 
Chłopska” w Sandomierzu 

podatek od 
nieruchomości 

odroczenie zaległości podatkowej  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

11. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  
w Sandomierzu 

podatek od 
nieruchomości 

umorzenie  zaległości podatkowej waŜny interes podatnika 576,00 

12. Fundacja Kultury Ziemi 
Sandomierskiej 

podatek od 
nieruchomości 

umorzenie zaległości podatkowej waŜny interes publiczny 1616,40 
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13. P.W. ROBSON Robert Wryk podatek od 
srodków 
transportowych 

odroczenie zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

14. Stanisława Wąsik podatek od 
srodków 
transportowych 

rozłoŜenie na raty zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

15. Jan Mazur podatek od 
srodków 
transportowych 

rozłoŜenie na raty zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

16. Stanisław Bednarski podatek od 
srodków 
transportowych 

umorzenie zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika 32709,70 

17. Jan Mazur podatek od 
srodków 
transportowych 

rozłoŜenie na raty zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

18. P.W. ROBSON Robert Wryk podatek od 
srodków 
transportowych 

rozłoŜenie na raty zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika oraz 
waŜny interes publiczny 

 

19. Marian Brzeski podatek rolny   
i łączne 
zobowiązanie 
pienięŜne 

umorzenie zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika 654,94 

20. Paweł Polanowski podatek rolny   
 

rozłoŜenie na raty zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes podatnika  

21. Adam Rzeszowiak podatek rolny rozłoŜenie na raty zaległości  
wraz z odsetkami 

waŜny interes  
podatnika 

 

 
Informację sporządziła: 
Beata Podsiadło 
Pomoc Administracyjna w Wydziale Finansowym 
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