
BBUURRMMIISSTTRRZZ  GGOOGGOOLLIINNAA    

JJooaacchhiimm  WWoojjttaallaa  

 

Gogolin, dnia 08 czerwca 2020 r. 
 

WA.152.4.2020.RH 

 

Pani Renata Sutor 

adwokatsutor@gmail.com 

 

W odpowiedzi na przekazaną w dniu 04 maja 2020 r. zgodnie z właściwością część petycji przez 

Radę Miejską w Gogolinie w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej 

„tarczy antykryzysowej”) po dokonaniu analizy informuję iż petycja jest niezasadna ponieważ: 

 

1) petycja w zakresie umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości  

dla wszystkich mieszkańców Gminy (tzn. umorzenie rat podatku od nieruchomości za II i III 

kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół roku; 
 

wprowadzenie generalnego umorzenia dla wszystkich mieszkańców gminy jest niezgodne  

z przepisami ordynacji podatkowej. Kwestie umorzeń, odroczeni i przesunięć terminu płatności jest 

realizowana na indywidualny wniosek podatnika -osoby fizycznej, organ podatkowy tj. Burmistrz 

Gogolina stosownie do art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 

r. poz. 900 z zm.) rozpatruje złożony wniosek.  
 

2) petycja w zakresie nie pobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących 

na jarmarkach; 
 

w Gminie Gogolin w bieżącym roku nie planuje się organizacji jarmarków. 
 

3) petycja w zakresie niepobieranie podatków od osób, które mają występy na ulicach  

w wyznaczonych  do tego miejscach;  
 

 w Gminie Gogolin powyższa opłata nie występuje. 
 

4) petycja w zakresie umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci; 
 

petycja w powyższym zakresie nie może zostać spełniona, ponieważ opłaty wynikają  

z podpisanej umowy z podmiotem dokonującym odbioru tych odpadów. Podmiot został wyłoniony 

w drodze przetargu. Podmiot wykonuje umowę nieprzerwanie, w związku z tym Gmina ma 

obowiązek zapłaty za wykonane usługi. Pobierane opłaty za odpady komunalne są od mieszkańców 

na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów na terenie gminy i 

nie może stanowić źródła dodatkowych zysków gminy. 
 

5)  petycja w zakresie niepobierania opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o     

zmniejszenie opłaty za godzinę parkowanie 
 

w Gminie Gogolin powyższa opłata nie występuje. 

 

Burmistrz Gogolin 

 Joachim Wojtala 

 

Do wiadomości: 
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