
Zgodnie z art. 16a  Ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta 
Sandomierza podaje do publicznej wiadomo�ci wykaz podatników b�d�cych 
przedsi�biorcami, którym umorzono zaległo�ci podatkowe z tytułu podatków        
i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego, którym umorzono 
zaległo�ci podatkowe w kwocie wy�szej ni� 100,00 zł.  
  

Decyzje umorzeniowe  w podatku rolnym, od nieruchomo�ci i �rodków 
transportowych wydane w okresie od 01.01.2005 do 30.11.2005 r. 

 
Umorzenia  w podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych prowadz�cych 
działalno�� gospodarcz� :  

1. Marek  Majchrowski –umorzono  kwot�   930,00 zł. / przyczyna – szkolenie  
uczniów i przej�ciowo trudna sytuacja  finansowa/. 

2. Dariusz  Biernacki - umorzono  kwot�  582,00 zł/ przyczyna – szkolenie 
uczniów i przej�ciowo trudna sytuacja      finansowa/. 

3. Marian  Walski - umorzono kwot� 2.587,10 zł. / przyczyna – szkolenie 
uczniów i przej�ciowo trudna sytuacja finansowa/. 

4. Irena  Wolta�ska  - umorzono kwot� 1.947,40 zł/ przyczyna –trudna 
sytuacja finansowa/. 

5. Józef  Kapała - umorzono kwot� 1.262,00 zł/ przyczyna –szkolenie 
uczniów i przej�ciowo trudna sytuacja finansowa/. 

6. Stanisław  Brzozowski– umorzono  kwot� 2.242,00 zł. / przyczyna – 
szkolenie uczniów i przej�ciowo  trudna sytuacja finansowa/. 

7. Tadeusz  K�sicki  -  umorzono kwot�  248,00 zł. / przyczyna - przej�ciowo  
trudna sytuacja finansowa./ 

8. Agnieszka  �uli�ska - umorzono  kwot� 214,00 zł. / przyczyna – szkolenie 
uczniów i przej�ciowo  trudna sytuacja finansowa/. 

 
Ł�czna kwota umorze�  w podatku od nieruchomo�ci  wynosi –      10.012,50 zł. 

 
 

Umorzenia  w podatku rolnym od osób fizycznych prowadz�cych działalno�� 
gospodarcz� : 

 
1. Jan Chłodnicki– umorzono kwot� 760,20 zł. / przyczyna –szkolenie 

uczniów i przej�ciowo trudna sytuacja finansowa/.   
          

Ł�czna kwota umorze�  w podatku rolnym  wynosi –    760,20 zł. 
 

 Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych posiadaj�cych gospodarstwo 
rolne pow. 1ha: 

 
1. Teresa Lipka  – umorzono kwot� 130,20 zł./ przyczyna – trudna sytuacja 

finansowa/. 
2. Krzysztof Stolarz – umorzono kwot� 1.991,00 zł. / przyczyna – trudna 

sytuacja finansowa/. 
3. Grzegorz Kozieja  – umorzono kwot� 156,80 zł.  / przyczyna – trudna 

sytuacja finansowa/. 
4. Adam i Maria Rzeszowiak umorzono kwot� 1.085,20 zł. / przyczyna – 

trudna sytuacja finansowa/. 



5. Stanisław Grabowski – umorzono kwot� 579,40 zł. / przyczyna – trudna 
sytuacja finansowa/. 

6. Andrzej Wawrzkiewicz– umorzono kwot� 246,20 zł. / przyczyna  - trudna 
sytuacja finansowa /. 

7. Modras Tadeusz – umorzono kwot� 133,10 zł. / przyczyna – trudna 
sytuacja finansowa /. 

 
Ł�czna kwota umorze� w podatku rolnym wynosi – 4.321,90 zł. 
 
 

Podatek od �rodków transportowych os. fizycznych: 
 
1. Włodzimierz Kowalski  -      umorzono kwot� 626,00 zł / przyczyna – trudna 

sytuacja finansowa/. 

2. Zofia Tomczyk  - umorzono kwot� 437,80 zł / przyczyna – trudna sytuacja 

finansowa/. 

3. Ignacy Zaj�c - umorzono kwot� 1 269,00 zł / przyczyna – trudna sytuacja 

finansowa/. 

 
Ł�czna kwota umorze� w podatku od �rodków transportowych  wynosi – 2 332,80 zł. 
 
 
Podatek od nieruchomo�ci J.G.U.: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  -  umorzono kwot� 297,80 zł / przyczyna 
brak płynno�ci finansowej/. 
 

Informacj� zatwierdziła: 
z up. Burmistrza 
Tamara Socha  
Naczelnik Wydziału 
  

 
 

 
        

 
 
  


