
"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 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. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).                     
 

WYKAZ  ZA  2016  ROK 

 

Lp. Imię i nazwisko/ nazwa Forma ulgi Kwota i przyczyna 

umorzenia 

 Bruzi Renata, Krzysztof - odroczenie pod. od nieruchomości, 

pod. rolnego 

 

 Derbich Hieronim - rozłożenie na raty opłaty za 

gospod. odpadami komunalnymi 

 

 Garsztka Andrzej - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Gałczyński Hubert - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

 

 Garczarek Alina - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

 

 Jędraszczyk Andrzej - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Kasołka Bogumił - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

 Krause Andrzej - rozłożenie na raty opłaty za 

gospod. odpadami komunalnymi, 

- rozłożenie na raty pod. od 

nieruchomości, pod. rolnego 

 

 Kuźniacki Zbigniew - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Leśniewska Małgorzata - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Leśniewski Hieronim - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Markiewicz Mirosław - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów, 

- ulga inwestycyjna w pod. rolnym 

 

 Osuch Antoni - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

 Szychowiak Adam - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Szymczak Sławomir - ulga inwestycyjna w pod. rolnym  

 Tyc Elżbieta - ulga w pod. rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

 

 Wasiewicz Marian - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 



 Wawrzyniak Ryszard 

 

- rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Wróblewski Piotr - rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska” 

- rozłożenie na raty opłaty z tytułu 

wieczystego użytkowania gruntu 

 

 Kółko Rolnicze Kowalew - rozłożenie na raty opłaty z tytułu 

wieczystego użytkowania gruntu 

 

 Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców „Społem” 

- rozłożenie na raty opłaty z tytułu 

wieczystego użytkowania gruntu 

 

 Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe „ARAMIR” Sp.J.  

- rozłożenie na raty pod. od środków 

transportowych 

 

 Stowarzyszenie Miast 

Partnerskich Pleszewa 

 - umorzenie zaległego pod. od 

nieruchomości,  

- odroczenie pod. od nieruchomości 

611,00 zł  

(ważny interes 

podatnika) 

 Sport Pleszew Sp. z o.o. - umorzenie pod. od nieruchomości 254.090,00 zł  

(ważny interes 

podatnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 


