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Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
którym w roku 2009 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłoŜono spłatę na 

raty w kwocie przewyŜszającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn 
umorzenia*) 

I. Umorzenia  

 

Lp. 

 

Rodzaj udzielonej 

pomocy 

 

Nazwa lub imię                  

i nazwisko  

 

 

Przyczyna umorzenia 

 

Kwota umorzenia 

( zł ) 

     

1 2 3 4 5 
Podatek od środków transportowych 

1. Umorzenie zaległości 
podatkowej      

 

Zofia Pisarek  
 

Trudna sytuacja finansowa 2.003,00 

2. Umorzenie zaległości 
podatkowej  z 
odsetkami    

Mirosław Drzyzguła 
 

Trudna sytuacja finansowa 3.565,00 

3. Umorzenie zaległości 
podatkowej  

Paweł Sadowski 
 

Trudna sytuacja finansowa 2.529,00 

4. Umorzenie zaległości 
podatkowej                        
z odsetkami 

Krzysztof 
Dmochowski 

 

Trudna sytuacja finansowa 6.532,00 
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1 2 3 4 5 
5. Umorzenie zaległości 

podatkowej z 
odsetkami 
 

Podolak Jan Trudna sytuacja finansowa 4.890,00 

6. Umorzenie zaległości 
podatkowej z 
odsetkami 

Bacławska 
Agnieszka 

Trudna sytuacja finansowa 1.463,00 

Podatek od nieruchomości 
7. Umorzenie zaległości 

podatkowej z 
odsetkami 

Zofia Leszczyńska 
 

Trudna sytuacja finansowa 5.035,00 

8. Umorzenie odsetek od 
zaległości podatkowej 

Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna 

Trudna sytuacja finansowa 7.823,10 

9. Umorzenie zaległości 
podatkowej   
 

„NAREW-
Ostrołęka” Sp. z o.o. 

 

Trudna sytuacja finansowa 695,20 

10. Umorzenie zaległości 
podatkowej wraz z 
odsetkami 

Chorągiew 
Mazowiecka ZHP 
Hufiec im. Gen. J. 

Bema 

Trudna sytuacja finansowa 2.492,40 

11. Umorzenie zaległości 
podatkowej z 
odsetkami  
 

Mirosław Olech 
 

Trudna sytuacja finansowa 2.326,80 

12. Umorzenie odsetek od 
zaległości podatkowej 
 

Donata Łabuś Trudna sytuacja finansowa 575,00 
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1 2 3 4 5 
13. Umorzenie zaległości 

podatkowej z 
odsetkami 

Anna i Sergiusz 
Sumara 

Klęska Ŝywiołowa 1.141,29 

14. Umorzenie zaległości 
podatkowej             
z odsetkami 
 

Mirosław 
Gwiazdowski 

Trudna sytuacja finansowa 623,80 

Opłaty publicznoprawne 
15. Umorzenie opłaty 

adiacenckiej wraz z 
odsetkami za zwłokę  
 

Irena i Józef 
Nizińscy 

Poniesione duŜe koszty przy 
wykonaniu przyłącza do kolektora 

oraz trudna sytuacja finansowa 

5.084,99 zł 

16. Umorzenie odsetek od 
opłaty adiacenckiej 

Aldona Piątak Trudna sytuacja finansowa 589,05  

17. Umorzenie odsetek od 
opłaty adiacenckiej 

Robert Piątak Trudna sytuacja finansowa 529,30  

18. Umorzenie odsetek od 
opłaty adiacenckiej 

Edward Wiktorzak Trudna sytuacja finansowa 637,01  

19. Umorzenie odsetek od 
opłaty adiacenckiej 

Jadwiga i Czesław 
Kawałek 

Trudna sytuacja finansowa 651,65 
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II.  RozłoŜenia na raty, odroczenia terminów płatności  

 
Lp. 

 
Rodzaj udzielonej pomocy 

 
Nazwa lub imię                    

i nazwisko podatnika 
 

1 2 3 
Podatek od środków transportowych 

1. RozłoŜenie na raty płatności 
podatku 

PKS S.A. 

Podatek od nieruchomości 
1. Odroczenie terminu płatności 

zaległości podatkowej 
P.U.P.U. „AWA”    Sp. z o.o. 

 
 

2. Odroczenie terminu płatności 
zaległości podatkowej wraz            
z odsetkami 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji        
Sp. z o.o.  

3. RozłoŜenie na raty płatności 
zaległości podatkowej 

Gabriela i Dariusz Zyśk 

4. RozłoŜenia na raty podatku Donata Łabuś 
Opłaty publicznoprawne 

5. RozłoŜenie na raty opłaty 
adiacenckiej 

Irena i Józef Nizińscy 

 

*) Podstawa prawna – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.   1240, zm. Dz. U.           

z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ).  


