
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa firmy Rodzaj zobowiązania Kwota w zł Rodzaj przyznanej ulgi Przyczyna umorzenia
1 Piotr Tolak podatek od środków transportowych 4 240,00 zł raty nie dotyczy
2 Paweł Kocięcki podatek od środków transportowych 1 000,00 zł umorzenie ważny interes podatnika
3 Marcin Robakiewicz podatek od środków transportowych 38 127,90 zł raty nie dotyczy
4 Maciej Adamaszek podatek od nieruchomości 17 231,00 zł umorzenie wraz z odsetkami nie dotyczy
5 Anna Krupińska podatek od nieruchomości 1 461,00 zł umorzenie wraz z odsetkami nie dotyczy
6 Ewa Łaszkiewicz podatek od nieruchomości 8 507,00 zł umorzenie wraz z odsetkami ważny interes podatnika
7 Ewa Łaszkiewicz podatek od nieruchomości 8 505,00 zł raty ważny interes podatnika
8 Edmund Zaborowski podatek od nieruchomości 751,00 zł umorzenie wraz z odsetkami ważny interes podatnika
9 Kopeć Jadwiga podatek rolny 351,00 zł           umorzenie z odsestkami ważny interes podatnika

10 Kobuszewski Mieczyslaw podatek rolny 78,00 zł             umorzenie ważny interes podatnika
11 Olszewska Maria podatek rolny 289,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
12 Goszczyński Stanisław podatek rolny 1 961,00 zł        umorzenie ważny interes podatnika
13 Gronczewski Waldemar podatek rolny 247,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
14 Gzylewski Paweł podatek rolny 477,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
15 Rosiński Tomasz podatek rolny 253,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
16 Raczyńska Barbara podatek rolny 114,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
17 Piasecki Marek podatek rolny 145,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
18 Papierzyńska Balbina podatek rolny 222,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
19 Kleniewski Andrzej podatek rolny 1 050,00 zł        umorzenie ważny interes podatnika
20 Wieszczyński Zbigniew podatek rolny 359,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
21 Goszczyńska Agnieszka podatek rolny 345,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
22 Wachol Arkadiusz podatek rolny 127,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
23 Sobczak Agnieszka podatek rolny 298,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
24 Wojciechowska Barbara podatek rolny 118,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
25 Cichaczewski Piotr podatek rolny 759,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
26 Pilarski Waldemar podatek rolny 598,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
27 Gąsiorowski Stanisław podatek rolny 424,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
28 Adamski Adam podatek rolny 758,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
29 Kwiatkowski Benedykt podatek rolny 430,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
30 Dobrzeniecki Jarosław podatek rolny 972,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
31 Kwiatkowski Andrzej podatek rolny 556,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
32 Żabowski Andrzej podatek rolny 324,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
33 Jarczyński Dariusz podatek rolny 660,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
34 Bąkiewicz Aniela podatek rolny 1 516,00 zł        umorzenie ważny interes podatnika
35 Kalwaszewska Agata podatek rolny 381,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
36 Burasiński Tadeusz podatek rolny 2 160,00 zł        umorzenie ważny interes podatnika
37 Lewandowski Adam podatek rolny 700,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
38 Goszczyńska Ewa podatek rolny 991,00 zł           umorzenie ważny interes podatnika
39 Leński Tomasz podatek rolny 173,00 zł           umorzenie        ważny interes podatnika

Wójt Gminy Staroźreby stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) podaje do 
publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 
udzielono  w 2017 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i 
przyczyn umorzenia 


