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BR.0003.317.2022 

       Pan Henryk Targowski 
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 W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 2.11.2022r. w sprawie ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożenia płatności na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, w załączeniu 

przekazuję wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, 

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z  art. 37 

ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych, z ostatnich 5 lat tj. 2017-2021r. Zgodnie 

z art. 37 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podanie do publicznej wiadomości wykazu, o 

którym mowa wyżej, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej. Jednocześnie podanie do 

informacji danych szczegółowych, przekraczających zakres danych z wykazów jest złamaniem 

tajemnicy skarbowej.  

 Organ podatkowy zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej,  na wniosek podatnika, 

z zastrzeżeniem, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem 

publicznym, może: 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną. 

 Otrzymanie ulgi z powodu ważnego interesu podatnika jest określane na podstawie 

ww. przepisów po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym, w każdej sprawie 

indywidualnie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. 

 Ponadto informuję, iż Wójt Gminy Rudziniec jako organ podatkowy nie jest właściwy 

miejscowo w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

 Poniżej tabelka przedstawiająca liczbę udzielonych ulg, odroczeń oraz rozłożeń na 

raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, w poszczególnych latach. 
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ULGA/ROK 2017 2018 2019 2020 2021 

Umorzenie 4 3 4 12 12 

Odroczenie 

terminu płatności 

0 0 1 0 0 

Rozłożenie na raty 0 0 5 5 0 

 

 

       Z poważaniem 

 

         Wójt Gminy 

                mgr Krzysztof Obrzut 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Pan Henryk Targowski – Radny Gminy Rudziniec 
2. Biuro Rady Gminy – do wiadomości 
3. a/a 

 
 
Sporządziła: 
Julia Czaja 
Tel. 32 4000 761 

















Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 

w 2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 

przewyższającej 500 zł 

 

Lp. Nazwisko i imię lub 

nazwa 

Forma ulgi Wysokość umorzonych 

kwot podatku 

Przyczyny 

umorzenia 

1 Buchta Dorota 

Buchta Henryk 

Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz  

z odsetkami za zwłokę 

12 401,00 zł Ważny interes 

podatnika 

2 Kokowski Tadeusz 

Kokowska Danuta 

Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz  

z odsetkami za zwłokę 

3 472,00 zł Ważny interes 

podatnika 

3 Buchta Dorota 

Buchta Henryk 

Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz  

z odsetkami za zwłokę 

32 945,30 zł Ważny interes 

podatnika 

4 Szykowska Justyna Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz  

z odsetkami za zwłokę 

2 130,00 zł Ważny interes 

podatnika 

5 Wolny-Naum Danuta Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz  

z odsetkami za zwłokę 

35 867,00 zł Ważny interes 

podatnika 

6. Bieniek Rafał Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz  

z odsetkami za zwłokę 

10 828,00 zł Ważny interes 

podatnika 

7. Nowrot Bernard Rozłożenie na raty 

zaległości podatkowej  

772,51 zł Ważny interes 

podatnika 

8. Szykowska 

Agnieszka 

Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz z 

odsetkami za zwłokę 

5 977,00 zł Ważny interes 

podatnika 

9. Tatusz Klaudiusz Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz z 

odsetkami za zwłokę 

659,20 zł Ważny interes 

podatnika 

10. Mainka Piotr Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz z 

odsetkami za zwłokę 

9 186,00 zł Ważny interes 

podatnika 

11. Pacholak Katarzyna Umorzenie zaległości 

podatkowych wraz z 

odsetkami za zwłokę 

7 297,00 zł Ważny interes 

podatnika 

12. Foik Norbert Umorzenie zaległości 

podatkowych  

4 162,00 zł Ważny interes 

podatnika 



13. Nowak Hubert Zwolnienie z podatku 

rolnego 

17 527,50 zł  

14. Frejno Arnold Zwolnienie z podatku 

rolnego 

5 000,00 zł  

15.  Sładek Ryszard Zwolnienie z podatku 

rolnego  

18 917,50 zł  

16. Foik Piotr Zwolnienie z podatku 

rolnego 

18 348,17 zł  

17. Konsek Krzysztof Zwolnienie z podatku 

rolnego 

7 489,80 zł  

 

 

 

Rudziniec, dnia 31.05.2022r. 


