
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej 

wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, 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 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykaz osób 

prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 

udzielono pomocy publicznej.  

 

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2019 roku w zakresie podatków  

udzielono ulg w formie: 

 

UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH: 
 

Lp. Nazwisko i imię       Kwota  Przyczyna umorzenia 
 

 

1. Grodzicki Grzegorz                    722,80 zł trudna sytuacja finansowa  

spowodowana obfitymi opadami 

deszczu w 2017r. oraz 

wystąpieniem  klęski suszy 

 

2. Lausz Zbigniew   505,00 zł trudna sytuacja finansowa  

spowodowana klęską suszy 

 

3. Bąk Marek    764,89 zł trudna sytuacja finansowa  

spowodowana klęską suszy 

 

4. Metera Mikołaj   908,46 zł trudna sytuacja finansowa  

spowodowana klęską suszy 

 

5. Sochacki Zbigniew                    530,00 zł trudna sytuacja finansowa  

spowodowana klęską suszy w 

2018r., brakiem możliwości 

wykonania jesiennych zasiewów, 

koniecznością redukcji hodowli 

zwierzęcej w związku z brakiem 

paszy oraz stratą budynku 

gospodarczego na skutek 

porywistych wiatrów 

 

6. Metera Paweł    552,00 zł trudna sytuacja finansowa  

spowodowana klęską suszy 

         

7. Dalke Bożena    656,00 zł trudna sytuacja życiowa oraz  

finansowa spowodowana klęską  

suszy 

 

8. Błaszkiewicz Dariusz            2044,20 zł trudna sytuacja życiowa oraz  

finansowa spowodowana klęską  

suszy 



9. Książek Jadwiga                 1507,00 zł trudna sytuacja finansowa             

(umorzenie podatku za bud. gosp.) 

 

10. Małecki Edward            752,00 zł trudna sytuacja finansowa             

(umorzenie podatku za bud. gosp.) 

 

11. HURTOWNIA OGRODNICZA    3 610,00 zł trudna sytuacja ekonomiczna                      

„ROL-PEST”                                  

 

12. ZAKŁAD USŁUG                 544.050,00 zł  trudna sytuacja ekonomiczna 

KOMUNALNYCH                                                                                    

            ŁYSOMICE Sp. z o.o. 

   
 

ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI:    

Lp. Nazwisko i imię      
 

1. GREEN FIDE        

 


