
Wykaz  umorzeń ( o najwyższej wartości)  podatku              

od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od środków transportowych i należnych odsetek 

za zwłokę za lata 2014 –  2017 i od 01.01. do 30.11.2018 

roku. 

 

Lp. Firma, Imię i 
Nazwisko 

Rodzaj ulgi Kwota ulgi 

za okres 2014 rok 
1 Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
„Razem” 

umorzenie – odsetki  (przypis 
podatku za lata 2009-2013, 
wpłata należnego podatku)  

         1.003,00 zł 

2 Stanisław Ziętek umorzenie – podatku od 
nieruchomości , podatku rolnego 
i odsetek 

1.022,00 zł 

3 Marcin Kopycki umorzenie - podatku od 
nieruchomości ,podatku rolnego 
i odsetek  

1.048,00 zł 

4 Janusz Ziętek umorzenie -- podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego i odsetek  

1.083,00 zł 

za okres 2015 roku 
5 Marian Zawisza umorzenie – podatku rolnego i 

odsetek 
1.101,00 zł 

6 Honorata 
Dziurzyńska 

umorzenie – podatku od 
nieruchomości i odsetek 

1.399,00 zł 

7 Teresa Kawecka -
Kaluga 

umorzenie - podatku od 
nieruchomości i odsetek 

1.950,00 zł 

8 Jan Konstanty Gryz  umorzenie - podatku od 
nieruchomości i odsetek 

1.110,00 zł 

9 Andrzej Stanisławek umorzenie -podatku rolnego, 
podatku leśnego i odsetek 

2.852,00 zł 

10 Feliks Minda umorzenie - podatku od 
nieruchomości i odsetek 

1.799,00 zł 

za okres 2016 roku 
11 Mariusz Piątek umorzenie – podatku od 

nieruchomości, podatku od 
środków transportowych i 
odsetek 

1.225,00 zł 

12 Szczepan Zawisza umorzenie - podatku rolnego i 
odsetek 

1.287,00 zł 

13 Mirosław Bieniek umorzenie - podatku rolnego, 
podatku leśnego i odsetek 

1.039,00 zł 



za okres 2017 roku 
14 Kinga Guźdź umorzenie – podatku od 

środków transportowych 
2.324,00 zł 

15 Marek Zawisza umorzenie – podatku rolnego i 
odsetek 

1.162,80 zł 

16 Wiesław Smoliński umorzenie - podatku od 
nieruchomości 

1.512,00 zł 

17 Bożena Szczęśniak umorzenie - podatku od 
nieruchomości i odsetek 

1.055,00 zł 

18 Justyna Dobosz - 
Gnat 

umorzenie - podatku od 
nieruchomości i odsetek 

3.989,00 zł 

za okres  od 01.01.do 30.11.2018 roku 
19 Mariusz Piątek umorzenie - podatku od 

środków transportowych i 
odsetek 

2.948,00 zł 

20 Zofia Smolińska umorzenie - podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego 
i odsetek 

1.515,00 zł 

Sporządził: 

Barbara Rokita, Irena Tomkowska 

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias


