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Rozprza, dn. 29.05.2009 r. 

 
Nr F. 3119-91/09 

OGŁOSZENIE 
 
Wójt Gminy Rozprza działając na podstawie art. 14 pkt 2 lit e i f  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości: 
 
 
1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2008 roku ulg w kwocie przewyŜszającej 500 zł:  
 
 
 

a) z tytułu tzw. ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, na podstawie art. 13 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.):  

 
� Cezary Ostalczyk; 
� Alicja Antosik; 
� Marek Antosik; 
� Bartłomiej Antosik; 
� Katarzyna Korycińska-Skóra; 
� Cezary Skóra; 
� Wojciech Skóra; 
� Anna i Dariusz Gadeccy; 
� Jadwiga i Czesław Kowalczykowie; 
� Anna Galuś; 
� Zbigniew Jagiełło; 
� Aldona i Mirosław Wójtowiczowie 

 
 

 
b) z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowania gruntów przeznaczonych na utworzenie lub 

powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn. 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.): 

 
� ElŜbieta i Janusz Głowaccy; 
� Dorota i Paweł Sobalowie; 
� Zdzisława i Andrzej Czubałowie; 
� Marcin Włodarczyk; 
� Magdalena i Marcin Adaszkowie; 
� Małgorzata i Edward Łuczakowie; 
� GraŜyna i Sylwester Tomowie; 
� Jolanta i Krzysztof Tarnowscy; 
� Urszula i Jacek Czajkowscy; 
� Lucjana i Edward Famulscy; 
� Anna i Tadeusz Pisarkowie; 
� Urszula i Przemysław KałuŜni; 
� Sylwia i Zbigniew Ogłoza; 
� Jolanta i Daniel Dybalscy; 
� Andrzej Broś; 
� Nina i Arkadiusz Wośko; 
� Mariusz Jakubiak; 
� Mirosława i Waldemar Barszczewscy; 
� Jarosław Chycki; 
� Radosław KałuŜny  
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c) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 
ustawy z dn 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.):  

 
 

Imi ę i nazwisko lub nazwa 
podatnika 

Wysokość umorzonych kwot Przyczyna umorzenia 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
w Rozprzy 

1.008,00 zł waŜny interes podatnika 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
w Lubieniu 

945,00 zł waŜny interes podatnika 

Ryszard Wieczorek 1.019,80 zł waŜny interes podatnika 
Zofia Broś 598,00 zł waŜny interes podatnika 

Krynica Vitamin Sp. z o.o. 193.160,00 zł 
waŜny interes podatnika i interes 

publiczny 

Leon Stępień 774,00 zł 
waŜny interes podatnika i interes 

publiczny  
Zuzanna Fidala 551,00 zł waŜny interes podatnika 

 
d) z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dn 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.):  
 

Imi ę i nazwisko Wysokość umorzonych kwot Przyczyna umorzenia 
Magdalena i Paweł Marcinkowscy 1.365,00 zł waŜny interes podatnika 

Maria i Wiesław Merkowie 5.196,00 zł waŜny interes podatnika 
 
e) z tytułu stosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, na podstawie § 1 uchwały Rady Gminy w Rozprzy 

Nr V/9/07 z dn. 12 lutego 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej(Dz.U.W.Ł. Nr 101, poz. 902 ze zm.):  

 
Imi ę i nazwisko Wysokość udzielonego zwolnienia Przyczyna zwolnienia 

Zbigniew Lewiński 533,00 zł na podstawie uchwały 
Andrzej Szota 1.580,82 zł na podstawie uchwały  

Tomasz Sobański 525,00 zł na podstawie uchwały  
 
f) z tytułu stosowania zwolnień od podatku, na podstawie: 
- § 1 uchwały Rady Gminy w Rozprzy Nr VIII/39/04 z dn. 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 
z podatku od nieruchomości (Dz.U.W.Ł. Nr 329, poz. 2929 ze zm.); 
- § 1 uchwały Rady Gminy w Rozprzy Nr VIII/40/04 z dn. 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku 
rolnym (Dz.U.W.Ł. Nr 329, poz. 2930); 
- § 1 uchwały Rady Gminy w Rozprzy Nr XI/78/03 z dn. 1 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości (Dz.U.W.Ł. Nr 337, 2906); 
 

Nazwa podatnika Wysokość udzielonego zwolnienia Przyczyna zwolnienia 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

w Rozprzy  
2.047,00 zł 

na podstawie uchwały 

Gminna Bibliotek Publiczna 1.535,00 zł na podstawie uchwały  
Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

w Starej Wsi 
3.336,00 zł 

na podstawie uchwały  

Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
w Milejowcu 

2.081,00 zł 
na podstawie uchwały 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
w Mierzynie  

1.193,00 zł 
na podstawie uchwały 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna 
w Niechcicach 

1.383,00 zł 
na podstawie uchwały 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Gminy 

145.738,00 zł 
na podstawie uchwały 
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g) z tytułu stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie § 1 uchwały Rady Gminy w 
Rozprzy Nr XI/71/07 z dn. 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagających remontu (Dz.U.W.Ł. Nr 386, poz. 3868): 

 
Nazwa podatnika Wysokość udzielonego zwolnienia Przyczyna zwolnienia 

„NIECHCICE” Sp. z o.o. 
w likwidacji 

170.883,81 zł 
na podstawie uchwały 

h) z tytułu odroczenia lub rozłoŜenia na raty zaległości podatkowych lub bieŜących podatków, na podstawie art. 
67 a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dn 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze 
zm.):  

 
� Piotr Ozga; 
� Władysław Misztela; 
� Joanna Misztela 

 
2) wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku: 
 

a) osoby wskazane w pkt 1 lit. a i b, niniejszego ogłoszenia, poniewaŜ udzielone ulgi stanowią równocześnie 
pomoc publiczną na inwestycje w gospodarstwach rolnych; 

 
b) osoby wskazane w pkt 1 lit. e i g, niniejszego ogłoszenia, poniewaŜ udzielone ulgi stanowią pomoc 

de minimis oraz: 
 

 
� Krynica Vitamin Sp. z o.o.; 
� Iwona Budzisz; 
� Łukasz Szwejkowski; 
� Sławomir Robakowski; 
� Jolanta Czaja. 

 
 

    
 Wójt Gminy Rozprza 
 
         /-/ Ryszard Witek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Szymon Kozłowski 


