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Krapkowice, dn. Ol .06.2020r.

Odpowiadając na Pani petycję z dnia 2 kwietnia 2020r. w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej") wpływ do 
tut. Urzędu w dniu 6 kwietnia 2020r. uprzejmie informuję, co następuje: 

1) Brak jest podstawy prawnej do umorzenia i odroczenia terminu płatności podatku od
nieruchomości dla wszystkich mieszkańców Gminy, ustawą o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw wprowadzono upoważnienie dla Rady Gminy do zwolnienia z podatku od
nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z wprowadzeniem działalności
gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z COVID-19.

Burmistrz może na wniosek podatnika umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin 
płatności podatku; 
2) Sprzedaż prowadzona podczas organizowania imprez

rekreacyjnych, charytatywnych, jarmarków, kiermaszów i
Krapkowice jest zwolniona z opłaty targowej;

kulturalnych, sportowych, 
pchlego targu w Gminie 

3) Na terenie Gminy Krapkowice nie ma wyznaczonych miejsc do występów ulicznych,
w związku z czym petycja w tej części nie dotyczy Gminy Krapkowice;

4) Nie ma podstaw prawnych do umorzenia należności z tytułu wywozu śmieci dla wszystkich
mieszkańców. Burmistrz na wniosek podatnika może umorzyć zaległości;

5) Na terenie Gminy Krapkowice od 18.03.2020r. do odwołania Burmistrz Krapkowic
wstrzymał działanie parkomatów, tym samym nie pobiera się opłat za parkowanie;

6) Wydanie uchwały solidarnościowej - jednoczącej wszystkie władze lokalne leży w gestii
Rady Gminy.

Otrzymują: 
I. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Sonia Dannheisig-Hreczka, Naczelnik Wydziału Podatków i Opiat Lokalnych 
tel. 0-77-44-66-842, e-mail: s.dannheisig-hreczka@krapkowice.pl 
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Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W -
ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), infonnujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice z siedzibą 
przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-maił: 
umig@krapkowice.pł 
Treść pełnej klauzuli infonnacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl 


