
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, 

KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2010 

 

Lp. Imię i Nazwisko podatnika lub Nazwa firmy 

 
Pomoc publiczna 

 

1 Mateja Franciszek                                         

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.             

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

2 Długaj Bogusław                                    

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                             

do produkcji rolnej  

3 Faroń BoŜena                                                               

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego     

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                           

do produkcji rolnej 

4 Górnik Piotr                                             

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                              

do produkcji rolnej 

5 Karkoszka Waldemar                        

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                             

do produkcji rolnej 

6 Łopatka Mirosław                                    

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

7 Piwko Andrzej                                        

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                         

do produkcji rolnej 

8 Sporyś Krystyna                                              

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                     

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

9 Kyrcz Bernard                                    

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                                                    

do produkcji rolnej 

10 Śmiłowski Jan                                                  

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                                

do produkcji rolnej 

11 Gawliczek Krzysztof                                

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

12 Kawała Rajmund                                             

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.     

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                     

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                               

do produkcji rolnej 



13 Mateja Józef                                    

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

14 Palka Jan                                                

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                  

do produkcji rolnej 

15 Mucha Józef                                      

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                              

do produkcji rolnej 

16 Hornik Józef                                                     

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                              

do produkcji rolnej 

17 Okoń Jan                                          

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                             

do produkcji rolnej 

18 Kuczmierczyk Sebastian                    

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                      

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                           

do produkcji rolnej 

19 Pośpiech Jan                                 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                           

do produkcji rolnej 

20 Górnik Grzegorz                                

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                             

do produkcji rolnej 

21 Palka Tomasz                                

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                              

do produkcji rolnej 

22 Ścierski Paweł                                      

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                                       

do produkcji rolnej 

23 Kubica Bogusław                                                   

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

24 Przybyła Marek                                      

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                           

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                              

do produkcji rolnej 

25 Noras Beata                                           

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

26 Urbańczyk Adam                                

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                          

do produkcji rolnej 

27 Nowak Stanisław                                 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 



28 Hachuła Eugeniusz                                              

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                             

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                               

do produkcji rolnej 

29 Kozok Krzysztof                                            

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego     

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                             

do produkcji rolnej 

30 Bołdys Eugeniusz                                          

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                              

do produkcji rolnej 

31 Musioł Danuta                              

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.      

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                               

do produkcji rolnej 

32 Ścierski Józef                                             

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                             

do produkcji rolnej 

33 Strauch Alojzy                                      

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

34 Spyra Bogusław                                    

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                            

do produkcji rolnej 

35 Matysek Franciszek                                                

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                              

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                                           

do produkcji rolnej 

36 Nowak Józef                                                          

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                           

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                       

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                           

do produkcji rolnej 

37 Ścierska Ilona                                         

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                      

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                          

do produkcji rolnej 

38 Ścierski Józef                                             

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                                                 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                           

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                         

do produkcji rolnej 

39 Horst Roman                             

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                                                 

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                                        

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                             

do produkcji rolnej 

40 Janota Paweł                                       

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.                                               

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                              

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                             

do produkcji rolnej 

 

Lędziny 21.03.2011 r. 


