WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG W 2016r.
WYKAZ
OSÓB
PRAWNYCH
I
FIZYCZNYCH
ORAZ
JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W
ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB
ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY POWYŻEJ 500,00 ZŁ WRAZ ZE WSKAZANIEM
WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA – art. 37 ust. 1 pkt 2
lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016r. poz. 1870).
I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg ustawowych:
1. Zwalnia się od podatku leśnego lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane
indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne – art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. 2016r. poz. 374.):
Karkonoski Park Narodowy
Nadleśnictwo "Śnieżka"
Imię i nazwisko/Nazwa

Kwota w zł

Przyczyna umorzenia

Karkonoski Park Narodowy

6.175,00

Ulga ustawowa

Nadleśnictwo „Śnieżka”

7.937,00

Ulga ustawowa

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości osoby fizyczne, prawne oraz jednostki
organizacyjne, które zrealizują na terenie miasta Karpacza wyszczególnione w Uchwale Nr
XXX/198/97 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 13 maja 1997 roku inwestycje:
Imię i nazwisko/Nazwa
Bohdankiewicz
Amadeusz

Elżbieta,

Kwota w zł
53.380

Przyczyna umorzenia
Ulga na podstawie uchwały

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości znajdujące się w parkach narodowych lub
rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony
przyrody:
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową
b) budynki i budowle trwale związane z gruntem – art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016r. poz. 716 ze zm.):
Imię i nazwisko/Nazwa

Kwota w zł

Przyczyna umorzenia

Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp.
z o.o.

52.418,00

Ulga ustawowa

Karkonoski Park Narodowy

7.882,00

Ulga ustawowa

4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości uczelnie, za wyjątkiem przedmiotów zajętych na
działalność gospodarczą - art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i

opłatach lokalnych (Dz.U. 2016r. poz. 716 ze zm.):
Imię i nazwisko/Nazwa
Uniwersytet Wrocławski

Kwota w zł
12.740,00

Przyczyna umorzenia
Ulga ustawowa

5.Zwalnia się kościelne osoby prawne od podatku od nieruchomości lub ich części
przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i członków diakonatów oraz na cele
niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej art. 1b ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. 2016r. poz. 716 ze zm.):
Imię i nazwisko/Nazwa

Kwota w zł

Przyczyna umorzenia

Parafia EwangelickoAugsburska „Wang”

30.866,00

Ulga ustawowa

Parafia Rzymsko-Katolicka

3.962,00

Ulga ustawowa

6.Zwalnia się od podatku od nieruchomości jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem
przedmiotów zajętych na działalność gospodarczą - art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016r. poz. 716 ze zm.):
Imię i nazwisko/Nazwa
Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej

Kwota w zł
57.882,00

Przyczyna umorzenia
Ulga ustawowa

7.Zwalnia się od podatku od nieruchomości publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne
objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na
działalność oświatową – art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. 2017r. poz. 716 ze zm.):
Imię i nazwisko/Nazwa

Kwota w zł

Przyczyna umorzenia

Miejskie Przedszkole
Publiczne

11.087,00

Ulga ustawowa

Przedszkole Niepubliczne

4.336,00

Ulga ustawowa

Szkoła Podstawowa

26.829,00

Ulga ustawowa

Gimnazjum

19.230,00

Ulga ustawowa

Centrum Medyczne Karpacz

11.986,00

Ulga ustawowa

Żelasko Izabela

23.502,00

Ulga ustawowa

II. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg uznaniowych:
1.Wykaz rozłożeń na raty, odroczeń terminów płatności – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016r. poz. 1870),

art. 67a § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r.
poz. 201 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXVIII/383/10 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 2
lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności
organizacyjnych Miasta:
Imię i Nazwisko

Podatek/Opłata

Adanex Sp.
jawna

Podatek od
nieruchomości

8.756,20

Trudna sytuacja
finansowa

Lustyk Ewa,
Bogusław

Podatek od
nieruchomości

61.819,00

Trudna sytuacja
finansowa

Kosiarska
Patrycja

Podatek od
nieruchomości

24.600,16

Trudna sytuacja
finansowa

Kwota w zł

Przyczyna

2.Wykaz umorzeń należności – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz.U. 2016r. poz. 1870), art. 67a § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.):
Imię i Nazwisko

Podatek/Opłata Kwota w zł

Przyczyna

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Podatek od
nieruchomości

Trudna sytuacja
finansowa

1.421,00

