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 INFORMACJA 
O POSTĘPOwANIU Ze ŚCIeKAMI BYTOwYMI 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
„przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci ka-
nalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 
wymagania określone w przepisach odrębnych.”

Ponadto częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych określony jest w akcie prawa miej-
scowego tj. regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew z dnia 
22 marca 2018 r.:

„§ 5. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe muszą być opróżniane z częstotliwością zapobiega-
jącą przepełnieniu tych zbiorników i wylewaniu się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych położonych na terenie 
nieruchomości, musi nastąpić co najmniej raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem § 5.1.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów i innych od-
padów powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji tych urządzeń.”

Dla Babci i Dziadka 
„CUKSY” tańczyły i śpiewały!

Pokazy dla Babci i Dziadków w Centrum Kultury odbyły 
się w  bardzo ciepłej i wesołej atmosferze.

Były pokazy taneczne, piosenki, wiersze i wspólne tańce 
z Babciami i Dziadkami (Walc Wiedeński i Rock and Roll).

Dzięki rodzicom mieliśmy również 
słodkości (ciasta, herbata, kawa i soki).

Na zakończenie zrobiliśmy duże gru-
powe zdjęcie, a każdy Dziadek i Babcia 
odbitki tych fotografi i dostali na pa-
miątkę do domu.

Oby takich chwil w naszym codzien-
nym zabieganym świecie mogło być 
więcej.

Dzieciaki z Zespołu "CUKSY"
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 Podatek rolny
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), 
art. 4, i art. 6, oraz ustawy z dnia 30 paździer-
nika 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2017 
r. poz.1821 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669), 
podmioty na których ciąży obowiązek podat-
kowy od początku danego roku podatkowego, 
mają obowiązek w terminie do 15 stycznia 2019 
roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu  
deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone 
na formularzu wg ustalonego wzoru:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego – Monitor Polski 
z 2018 r. poz. 1004 z 18 października 2018 r. 
średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
(będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2019) – 54,36 za 1 dt.

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym 
stanowi:

1. dla gruntów rolnych – liczba ha przelicze-
niowych ustalona na podstawie powierzchni, 
rodzajów i klas użytków rolnych wynikających  
z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia 
do okręgu podatkowego 

2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynika-
jąca z ewidencji gruntów i budynków

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 
•	od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla 
gruntów gospodarstw rolnych – równowartość  
pieniężną 2,5 q żyta x 54,36 zł = 135,90 zł
•	od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych 
– równowartość pieniężną 5 q żyta x 54,36 zł  
= 271,80 zł

 Podatek leśny
obliczony według średniej ceny sprzeda-
ży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2018 r. (Monitor Polski  
z 2018 r. poz. 1005 z 19 października 2018 r.), 
wynosi 191,98 zł za 1 m³

1. Podstawą opodatkowania podatkiem  
leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona 
w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów  
i budynków
•	podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wy-
nosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna 
obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:
•	od 1ha lasów równowartość pieniężną  
0.220 m³ x 191,98 zł = 42,236 zł.

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gmi-
ny w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku 
Spółdzielczym Kędzierzyn-Koźle Oddział 
Polska Cerekiew na indywidualny wirtualny  
numer konta.

PODATKI 2019

 Podatek od nieruchomości
W dniu 29 listopada 2018 r. Rada Gminy  

w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości (Uchwała Nr III/9/2018);

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów i budynków  
– 0,90 zł od 1 m2 powierzchni.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi je-
zior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha  
powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 0,33 zł od 1 m2 powierzchni. 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewi-
talizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji, (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1023 ze zm.) i położonych na terenach,  
dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudo-
wę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlane-
go – 3,09 zł od 1 m² powierzchni. 

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej.
b) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 22,72 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym - 9,99 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych, w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielają-
ce tych świadczeń 4,78 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego 
- 6,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli:
- 2 % ich wartości, określonej na podstawie  

art. 4 ust. 1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych.

 Podatek od środków  
 transportowych

Obowiązuje Uchwała z dnia 26 listopada 2015 r. 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych (Uchwała Nr XIII/54/2015);

Uchwały dostępne są w Internecie na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl.

 Zwolnienia podatkowe
- Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy 

Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008 r.,  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści – grunty budynki lub ich części oraz budowle 
służące do odbioru, odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków komunalnych,

- Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grud-
nia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od 
środków transportowych,

- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości,

- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska 
Cerekiew z dnia 02 grudnia 2003 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od środków transporto-
wych,

- Uchwała Nr XXIV/122/2017 Rady Gmi-
ny Polska Cerekiew z dnia 03 marca 2017 r.  
w sprawie zwolnienia od podatku od nierucho-
mości obiektów sportowych.

 Nowe zasady zwrotu  
podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego  
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej od 2019 r.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany 
do produkcji rolnej powinien zbierać faktury 
VAT
•	 w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 
2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  
1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
•	 w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 
2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  
1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
•	 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie
•	 1 - 31 października 2019 r. w przypadku zło-
żenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, 
albo przelewem na rachunek bankowy podany  
we wniosku.

Uczniowie klas I – IV SP we Wroninie 
zaprosili swoje babcie i dziadków na uroczy-
ste obchody ich święta. Dzieci przygotowały 
dla swoich gości wiele atrakcji. Były śpiewy, 
tańce, wzruszające wiersze i życzenia, oraz 
własnoręcznie zrobione upominki. Poczę-
stunek dla babć i dziadków zorganizowały 
nasze niezawodne mamy. Zarówno dzieci 
jak i nauczyciele bardzo ucieszyli się, że tak 
liczne grono dziadków zechciało przyjąć 
nasze zaproszenie na uroczystość i spędzić 
kilka miłych chwil ze swoimi wnukami.

Wszystkie dzieci i młodzież 
szkolna oraz studenci  

do 26 roku życia z terenu 
Gminy Polska Cerekiew mają 

możliwość bezpłatnego  
korzystania z basenu  

w czasie ferii zimowych.
Serdecznie zapraszamy 

GOSiR  
w Zakrzowie  

zaprasza

DZIeń BABCI I DZIADKA  
we wRONINIe


