
"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 2017r., poz. 2077 ze zm.).                     
 

WYKAZ  ZA  2017  ROK 

 

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

umorzenia 

1. Bruzi Renata, Krzysztof - odroczenie terminu płatności  

2. Buda Marzena - rozłożenie płatności na raty  

3. Dawid Edward  - rozłożenie płatności na raty   

4. Demuth Sławomir, Iwona - umorzenie zaległości, odsetek 2.278,00 zł (ważny 

interes podatnika) 

5. Derbich Hieronim - rozłożenie płatności na raty   

6. Garsztka Andrzej - rozłożenie płatności na raty  

7. Gocka Kazimiera - rozłożenie płatności na raty  

8. Grzesiak Violetta - rozłożenie płatności na raty, 

- umorzenie odsetek 

4.270,00 zł (ważny 

interes podatnika) 

9. Grzybek Jan, Grzybek-Zając Ewa - umorzenie zaległości 927,00 zł (ważny 

interes podatnika) 

10. Janowski Tomasz - ulga z tytułu nabycia gruntów  

11. Juszczak Elżbieta - rozłożenie płatności na raty   

12. Kasołka Bogumił - ulga inwestycyjna  

13. Kucharska Elżbieta - rozłożenie płatności na raty   

14. Kuźniacki Zbigniew - rozłożenie płatności na raty,  

- umorzenie odsetek 

57,00 zł (ważny 

interes podatnika) 

15. Leśniewska Małgorzata - rozłożenie płatności na raty   

16. Leśniewski Hieronim - rozłożenie płatności na raty   

17. Markiewicz Mirosław - ulga inwestycyjna   

18. Osuch Antoni - ulga z tytułu nabycia gruntów, 

- ulga inwestycyjna  

 



19. Szkudlarek Halina - rozłożenie płatności na raty,  

- umorzenie odsetek 

125,00 zł (ważny 

interes podatnika) 

20. Szkudlarek Zbigniew - rozłożenie płatności na raty  

21. Szczepańska Patrycja - rozłożenie płatności na raty  

22. Szychowiak Adam - rozłożenie płatności na raty   

23. Szymczak Sławomir - ulga inwestycyjna   

24. Wawrzyniak Ryszard 

 

- rozłożenie płatności na raty   

25. Włodarczyk Żaneta - rozłożenie płatności na raty  

26. Wróblewski Piotr - rozłożenie płatności na raty,  

- umorzenie odsetek 

176,00 (ważny 

interes podatnika) 

27. Zabielska Elżbieta - rozłożenie płatności na raty  

28. Gminna Spółdzielnia 

„Samopomoc Chłopska” 

- rozłożenie płatności na raty   

29. Kółko Rolnicze Kowalew - rozłożenie płatności na raty  

30. Pleszewskie Stowarzyszenie 

Tenisowe 

- umorzenie zaległości 620,00 zł (ważny 

interes publiczny) 

31. Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców „Społem” 

- umorzenie zaległości 966,00 zł (ważny 

interes publiczny) 

32. Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe „ARAMIR” Sp.J.  

- rozłożenie płatności na raty   

33. Stowarzyszenie Miast 

Partnerskich Pleszewa 

- umorzenie zaległości  

- odroczenie terminu płatności  

611,00 zł  

(ważny interes 

publiczny) 

34. Sport Pleszew Sp. z o.o. - umorzenie zaległości, 

- umorzenie odsetek  

285.873,00 zł  

(ważny interes 

podatnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 


