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POLITYKA LOKALNA KOMUNIKATY

Rozstrzygnięte przetargi

Podatki lokalne służą całemu miastu. Stanowią dru-
gą co do wielkości część budżetu miasta, a przewidy-
wane wpływy w 2007 r. z podatków i opłat lokalnych 
wyniosą ponad 4, 5 mln zł (zob. EP nr 3-przyp.red.).

Do Urzędu Miasta wpływa coraz więcej wniosków miesz-
kańców Puszczykowa o umorzenie podatków lokalnych.

Strategia stosowania przepisów ordynacji podat-
kowej w zakresie umarzania zaległości podatkowych 
odbywa się w oparciu o argumenty przytoczone we 
wniosku, po przeanalizowaniu, czy w konkretnym 
przypadku mamy do czynienia z ważnym interesem 
podatnika i jednocześnie ważnym interesem publicz-
nym. Wynika z tego, iż możliwość umarzania podatku 
związana jest z jednorazowymi przypadkami, nie może 
więc służyć jako trwała pomoc mieszkańcom miasta.

Traktowanie zatem instytucji umarzania podatków 
w sposób roszczeniowy, jako należnego prawa, przy-
wileju, „czegoś, co mi się należy”, narusza takie war-
tości jak: równość obywateli wobec prawa, sprawie-
dliwość czy zaufanie do władzy publicznej.

Należy pamiętać, że wpływy z podatków służą całej spo-
łeczności lokalnej, a uprzywilejowanie jednych podatników 
kosztem drugich, rodzić może niepotrzebne konflikty.

Na mocy ustawy o finansach publicznych, burmistrz 
miasta ma obowiązek do 31 maja każdego roku podać 
do publicznej wiadomości wykaz podatników, którym 
w zakresie podatków lokalnych udzielono pomocy pu-
blicznej, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę po-
datku na raty. Dane te będą opublikowane na stronie 
internetowej urzędu oraz w „Echu Puszczykowa”

Opracował Paweł Socha

Zasady umarzania podatków lokalnych

W marcu 2007 roku w Urzędzie Miasta Puszczyko-
wa przeprowadzone były postępowania przetargowe 
na roboty i usługi, w ramach których wyłoniono na-
stępujących wykonawców:
1�.03. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

sieci wodociągowej w ulicy Poznańska – Kościelna 
– P.U.B.T. Ander – 87, ul. Poznańska 21, 62-040 
Puszczykowo

16.03. – równanie ulic na terenie miasta Puszczykowa 
– wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta Puszczykowa nr 196/06/IV z dnia 7.02.2006, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej-część B 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 2.05.2007 r. do 23.05.2007 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, budynek 
A, pokój nr 2, w godzinach od 8.00 do 15.00.

22.03. – wykonywanie usług geodezyjnych – GEO 
KOT Firma Geodezyjna Paweł Kotynia ul. Sobie-
skiego 45, 62-040 Puszczykowo

30.03. – drukowanie informatora miejskiego „Echo 
Puszczykowa” – Studio ART.press ul. Mydlnicka 2, 
30-120 Kraków

30.03. – czyszczenie kanalizacji deszczowej – Po-
znański Związek Spółek Wodnych, ul. Słowackie-
go 13, 60-822 Poznań 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puszczykowa

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
16.05.2007 o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww ustawy, każdy kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mia-
sta Puszczykowa z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 6.06.2007 r. 

Rozpoczęte roboty inwestycyjne i remontowe.
Trwa budowa ulicy Rządowej, której wykonawcą 

jest firma TOR-BRUK z Poznania.
Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałowska z Ro-

galinka wyremontował najbardziej zniszczone odcinki 
dróg położonych w Puszczykowie. Wymalowane zostało 

nowe oznakowanie poziome na ulicach, wykonane przez 
Zakład Budowlano – Drogowy „DOWHAN” z Dopiewa.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe CYNK s.c. ze 
Śremu wykonało równanie ulic o łącznej powierzchni 
93 104 m2. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Puszczykowie dla rejonu ul. Morenowej-część B.


