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Namysłów, dnia 13.02.2020 r.

Pan
Mieczysław Krzyżewski
Radny Rady Miejskiej w Namysłowie

Odpowiadając na przedłożone przez Pana wnioski z dnia 30.01.2020 r., dotyczące
podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie pałacu i parku w miejscowości Minkowskie
informuje, iż w dniu 6 lutego br. zwróciłem się z pismem do Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Namysłowie o podjęcie stosownych działań w przedmiotowej sprawie.
Ponadto odnosząc się do informacji na temat właściciela zespołu pałacowo – parkowego
w ww. miejscowości informuję, iż zgodnie z art. 293 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), indywidualne dane zawarte
w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub
inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Co do zagadnienia związanego z umorzeniem
podatków, w zakresie której normatywna zasada jawności finansów publicznych nie ogranicza
prawa Burmistrz Namysłowa zawiadamiam, że stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, w terminie do
dnia 31 maja roku następnego, 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 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
Podanie wykazu do publicznej wiadomości w takim zakresie nie narusza przepisów o tajemnicy
skarbowej.
Ponadto zawiadamiam, iż wobec właściciela przedmiotowej nieruchomości
prowadzone jest postępowanie zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, tak jak ma to
miejsce wobec wszystkich podatników.
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