Podmioty którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2016 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono należność na raty
Kwota

Przyczyna umorzenia

Decyzja o razłożeniu na raty zaległości z tytułu
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w
2014 r.

10 731,00 (odsetki za zwłokę
642,00)

Ważny interes podatnika

Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Michałowie

Decyzja o razłożeniu na raty zaległości z tytułu
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w
2015 r.

1 888,00

Ważny interes podatnika

3

"SORCO" Tadeusz Czartoryski

Decyzja o razłożeniu na raty opłaty podwyższonej z
tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
w 2015 r.

21 697,00 (odsetki za zwłokę
71,00)

Ważny interes podatnika

4

Fabryka Wyrobów Runowych "BIRUNA"
S.A. w Wasilkowie

Decyzja o razłożeniu na raty zaległości z tytułu
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w
2015 r.

1 635,00

Ważny interes podatnika

5

INSTAL Białystok S.A.

Decyzja o razłożeniu na raty zaległości z tytułu
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w
2015 r.

41 649,00

Ważny interes podatnika

6

"DOMCZAR" Artur Zawadzki

Decyzja o razłożeniu na raty zaległości z tytułu
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w
latach 2012-2015

120.937,00 (odsetki za zwłokę
24.576,00 zł)

Ważny interes podatnika

7

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład
Budżetowy w Łomży

8

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
w Łomży

L.p.

Nazwa podmiotu

1

Alina Wasiluk Parkiet Hajnówka
Zwodzieckie 18 17-200

2

9

Rodzaj decyzji

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
7 173 847,00 (odsetki za zwłokę 1
magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji
461 892,00)
w 2013 r.
Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
składowania odpadów w 2015 r.

1 120 019,00

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
"Darecko" PHPU Dariusz Paszkiewicz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 2014 r. 3 051,00 (odsetki za zwłokę 203,00)
i 2015 r.

Ważny interes podatnika

Ważny interes podatnika

Ważny interes podatnika

10

Fabryka Wyrobów Runowych "BIRUNA"
S.A. w Wasilkowie

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
poboru wód w 2015 r.

8 001,00 (odsetki za zwłokę 11,00 )

Ważny interes podatnika

11

INSTAL Białystok S.A.

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w
2015 r.

3 304,00

Ważny interes podatnika

12

Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Michałowie

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w
2015 r.

2 804,00

Ważny interes podatnika

13

Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Michałowie

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
poboru wód w 2015 r.

40 949,00

Ważny interes podatnika

14

Komunalny Zakłąd Budżetowy w
Jedwabnem

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w
2015 r.

944,00

Ważny interes podatnika

15

Komunalny Zakład Budżetowy w
Jedwabnem

Decyzja o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu
poboru wód w 2015 r.

9 547,00

Ważny interes podatnika

16

Decyzja nr DMG-III.313.1.2016 z dnia 10.02.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
opłat rocznych za wyłączenie z produkcji rolnej
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w
gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
Augustowie
mineralnego o powierzchni 0,0426 ha oraz z gleb
pochodzenia organicznego o powierzchni 0,0046
ha, na działce oznaczonej nr 1947/2 w obrębie 2 m
Augustów.

17

Gmina Łomża

Decyzja nr DMG-III.313.2.2016 z dnia 24.06.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
opłat rocznych za wyłączenie z produkcji rolnej
gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
mineralnego o powierzchni 0,26 ha na działce
oznaczonej nr 16/2, nr 17, oraz część działki nr 16/1
w obrębie Stara Łomża Przy Szosie, gm. Łomża.

FPP ENVIRO

Decyzja nr DMG-III.313.3.2016 z dnia 18.10.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej
gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego o powierzchni 0,2300 ha na działce
oznaczonej nr 118, 240, 159/2 w obrębie Rybniki,
gm. Wasilków.

18

8 978,60

Wniosek złożony przez Parafię Prawosławną
Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie za
pośrednictwem Burmistrza Augustowa na pdst. art. 12 ust. 16
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz.
U. z 2015 r poz.909 z późn. zm.), wniosek o umorzenie części
opłaty rocznej w związku z budową budynków użyteczności
publicznej z zakresu kultu religijnego- koscioła i plebanii.

68 199,30

Wniosek złożony przez Gminę Łomża na pdst. art.12 ust. 16 i
ust. 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych (Dz. U. z 2015 r poz.909 z późn. zm.), wniosek o
umorzenie całości opłat rocznych przeznaczonych pod budowę
placu zabaw, zmianę sposobu użytkowania budynku hydroforni
na budynek świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i
nadbudową budynku oraz urządzenie boiska ziemnego
sportowego.

2 244,46

Wniosek złożony przez FPP ENVIRO za pośrednictwem
Zarządu Powiatu w Białymstoku na pdst. art. 12 ust. 17 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U. z
2015 r poz.909 z późn. zm.), wniosek o umorzenie opłaty w
związku z budową ośmiu oczek wodnych zasilanych wodami
opadowymi w ramach projektu LIFE + pn.: "Ochrona orlika
krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000, działania
C2b: Odtworzenie korzystnych warunków łowieckich poprzez
tworzenie kompleksów oczek wodnych".
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FPP ENVIRO

Decyzja nr DMG-III.313.4.2016 z dnia 28.10.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej
gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego o powierzchni 0,0224 ha na
działkach oznaczonej nr 262/1 i 264/3 w obrębie
Ciwoniuki, gm. Michałowo.

FPP ENVIRO

Decyzja nr DMG-III.313.5.2016 z dnia 28.10.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej
gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego o powierzchni 0,5393 ha na
działkach oznaczonej nr 4/5, 61/1, 64/1, 70, 73/2 i
w obrębie Borki, gm. Gródek.

FPP ENVIRO

Decyzja nr DMG-III.313.6.2016 z dnia 28.10.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej
gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego o powierzchni 0,1000 ha na
działkach oznaczonej nr 605 i 606 i w obrębie
Bobrowa, gm. Zabłudów.

FPP ENVIRO

Decyzja nr DMG-III.313.7.2016 z dnia 28.10.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej
gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego o powierzchni 0,2734 ha na
działkach oznaczonej nr 172 i 196/6 w obrębie
Czarna Wieś Kościelna, gm. Czarna Białostocka.

274,01

Wniosek złożony przez FPP ENVIRO za pośrednictwem
Zarządu Powiatu w Białymstoku na pdst. art. 12 ust. 17 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U. z
2015 r poz.909 z późn. zm.), wniosek o umorzenie opłaty w
związku z budową dwóch oczek wodnych zasilanych wodami
opadowymi w ramach projektu LIFE + pn.: "Ochrona orlika
krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000, działania
C2b: Odtworzenie korzystnych warunków łowieckich poprzez
tworzenie kompleksów oczek wodnych".

3 891,98

Wniosek złożony przez FPP ENVIRO za pośrednictwem
Zarządu Powiatu w Białymstoku na pdst. art. 12 ust. 17 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U. z
2015 r poz.909 z późn. zm.), wniosek o umorzenie opłaty w
związku z budową dwudziestu jeden oczek wodnych
zasilanych wodami opadowymi w ramach projektu LIFE + pn.:
"Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura
2000, działania C2b: Odtworzenie korzystnych warunków
łowieckich poprzez tworzenie kompleksów oczek wodnych".

731,07

Wniosek złożony przez FPP ENVIRO za pośrednictwem
Zarządu Powiatu w Białymstoku na pdst. art. 12 ust. 17 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U. z
2015 r poz.909 z późn. zm.), wniosek o umorzenie opłaty w
związku z budową pięciu oczek wodnych zasilanych wodami
opadowymi w ramach projektu LIFE + pn.: "Ochrona orlika
krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000, działania
C2b: Odtworzenie korzystnych warunków łowieckich poprzez
tworzenie kompleksów oczek wodnych".

2 776,65

Wniosek złożony przez FPP ENVIRO za pośrednictwem
Zarządu Powiatu w Białymstoku na pdst. art. 12 ust. 17 ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U. z
2015 r poz.909 z późn. zm.), wniosek o umorzenie opłaty w
związku z budową dziewięciu oczek wodnych zasilanych
wodami opadowymi w ramach projektu LIFE + pn.: "Ochrona
orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000,
działania C2b: Odtworzenie korzystnych warunków łowieckich
poprzez tworzenie kompleksów oczek wodnych".

1 900,84

Wniosek złożony przez Związek Wyznaniowy Świadkowie
Jehowy w Polsce za pośrednictwem Burmistrza Miasta
Augustowa na pdst. art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995
r. o ochronie gruntów rolnych (Dz. U. z 2015 r poz.909 z późn.
zm.), wniosek o umorzenie całości opłaty rocznej w związku z
budową "Sali Królestwa" Świadków Jehowy- budynek kultu
religijnego z instalacją gazową, budowlami (murkami
oporowymi, schodami terenowymi i wolnostojącym napisem
informacyjnym) oraz miejscami postojowymi. wewnętrznymi
drogami dojazdowymi, chodnikami, utwardzeniami i
instalacjami doziemnymi.

Burmistrz Choroszczy

Decyzja nr DMG-III.313.9.2016 z dnia 06.10.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
całości opłat rocznych za wyłączenie z produkcji
rolnej gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego o powierzchni 0,0734 ha na działce
oznaczonej nr 640/57 w obrębie Choroszcz, gm.
Choroszcz.

12 835,50

Wniosek złożony przez Burmistrza Choroszczy na pdst. art. 12
ust. 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych (Dz. U. z 2015 r poz.909 z późn. zm.), wniosek o
umorzenie całości opłat rocznych w związku z przebudową
drogi powiatowej Nr 1552B- ulicę Sienkiewicza w Choroszczy.

25

Nowoczyn Danuta i Jan

Uchwała nr 183/2403/2016 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dn. 28.12.2016

25 825,64

Odroczenie do 12 miesięcy terminu zapłaty części należności
głównej wraz z należnościami ubocznymi

26

Markowska Anna

Decyzja nr FN-III.3162.5.4.2016 z dnia 20.12.2016
r.

1 034,80

Rozłożenie na raty opłat z tyt. wyłączenia gruntów rolnych

27

Dębowa Osada T. Żelechowski, T.
Dąbkowski Spółka Jawna

10 481,25

Rozłożenie na raty opłaty z tyt. wyłączenia gruntów rolnych

28

Jędrzejek Piotr

4 627,13

Odroczenie terminu płatności opłaty z tyt. wyłączenia gruntów
rolnych

Świadkowie Jehowy w Polsce

Decyzja nr DMG-III.313.8.2016 z dnia 20.07.2016 r.
Marszałka Województwa Podlaskiego - umorzenie
opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej
gruntów wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego o powierzchni 0,1087 ha na części
działkek oznaczonych nr 1880/9 i 1880/11 w
obrębie 2 m. Augustów.
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Decyzja nr FN-III.3162.5.1.2016 z dnia 22.08.2016
r.
Decyzja nr FN-III.3162.5.36.2015 z dnia 18.04.2016
r.

10 192 199,23

