
Informacja o umorzeniach podatkowych w 2019 roku 
 

I. OSOBY PRAWNE 

 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Zaplanowano dochód na kwotę 6 552 684,00 zł, wykonanie wyniosło 6 501 431,16 zł. 

W sprawie umorzenia podatku wpłynęły 3 wnioski  

- 2 rozpatrzone pozytywnie na kwotę 66,00  zł, co stanowi ok. 0,001% wykonanego dochodu, 

- 1 odmówiono umorzenia na kwotę 1 532,00 zł. 

Liczba podatników – 145 

 

2. PODATEK ROLNY 

Zaplanowano dochód na kwotę 13 277,00 zł, wykonanie wyniosło 11 970,00 zł. 

W sprawie umorzenia podatku wniosków nie było. 

Liczba podatników – 17. 

 

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Zaplanowano dochód na kwotę 130 000,00 zł, wykonanie wyniosło 108 860,00 zł. 

W sprawie umorzenia podatku wniosków nie było. 

Liczba podatników – 10. 

 

II. OSOBY FIZYCZNE 

 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Zaplanowano dochód na kwotę 3 742 528,00 zł, wykonanie wyniosło 3 016 957,73 zł. 

W sprawie umorzenia podatku wpłynęło 19 wniosków:  

- 14 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości, w tym 2 wnioski rozpatrzono w 2020 r. 

- 5 wniosków o umorzenie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, tj, podatek od nieruchomości 

  i podatek rolny. 

Pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków na kwotę 3 002,84 zł, w tym kwota 2 917,84 zł  umorzenia      

w podatku od nieruchomości, co stanowi ok. 0,09 % wykonanego dochodu i 34,00 zł umorzenia       

w podatku rolnym. 

Pozostawiono bez rozpatrzenia 7 wniosków, w tym: 

- 2 wnioski bez rozpatrzenia ze względu na brak uzupełnienia wniosku, 

- 5 wniosków odmowa wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości. 

Odmówiono umorzenia 3 wnioski na kwotę 18 849,00 zł. 

Liczba podatników – 5 955. 

 

2. PODATEK ROLNY 

Zaplanowano dochód na kwotę 360 000,00 zł, wykonanie wyniosło 360 352,18 zł. 

W sprawie umorzenia podatku wpłynęło 2 wnioski, w tym: 

- 1 wniosek o umorzenie podatku rozpatrzono pozytywnie na kwotę 51,00 zł,  

- 1 wniosek odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości. 

 

Kwota umorzenia podatku rolnego łącznie wynosi 85,00 zł (tj. 51,00 zł podatek rolny i 34,00 zł 

podatek rolny w łącznym zobowiązaniu pieniężnym), co stanowi 0,02% wykonanego dochodu. 

Liczba podatników – 1 310. 

 

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Zaplanowano dochód na kwotę 300 000,00 zł, wykonanie wyniosło 232 442,92 zł. 

W sprawie umorzenia podatku wpłynął 1 wniosek rozpatrzony pozytywnie na kwotę 1 000,00 zł, co 

stanowi ok. 0,43 % wykonanego dochodu. 

Liczba podatników – 42. 
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