
INFORMATOR

Informacja o przejeciu wodociagu

Z dniem 01.11.2007 r. Zaklad Uslug Komunalnych w Polskiej Cerekwi przejal eksploatacje
Stacji Uzdatniania Wody w Polskiej Cerekwi i Zakrzowie oraz przepompowni sieciowej w
Mierzecinie.
Informuje, ze wszelkie uwagi zwiazane z cisnieniem wody a takze z jej jakoscia, zglaszac
nalezy pod numerem telefonu 77 / 487 52 23 lub w sytuacjach awaryjnych pod numerem
telefonu 602799825.

Informuje równiez, ze Skladowisko Odpadów w Ciezkowicach czynne jest codziennie w dni
robocze w godz. od 800do 16°°.

Adrian Kasper
Kierownik Zakladu Uslug Komunalnych

w Polskiej Cerekwi

Informacja na temat zimowego utrzymania dróg na przelomie roku
2007 / 2008 na terenie Gminy Polska Cerekiew

Informuje sie mieszkanców, ze w sezonie zimowym 2007/2008, utrzymaniem ZImowym
objete beda wszystkie drogi gminne i powiatowe.
Osoba odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych jest:
Inspektor. ds. drogownictwa - inz. Ireneusz Smal
tel. 077/480 1471, tel. kom. 0604 577095

Gmina Polska Cerekiew zawarla urnowy z dworna wykonawcami zimowego utrzymania dróg
gminnych i powiatowych:

• Przedsiebiorstwo Uslugowo-Handlowe "EKO-LAS" Jerzy Lorek
Mierzecin 44, 47-260 Polska Cerekiew (Polska Cerekiew - z wylaczeniem ul.
Kosciuszki, Konarskiego, Pawla , Zakrzów, Jaborowice, Ciezkowice, Witoslawice,
Dzielawy, Grzedzin, Wronin, Laniec, Mierzecic, Koza)

• Firma Handlowo -Uslugowa Zygfryd Dapa
Ostroznica - ul. Koscielna 23, 447-280 PAWLOWICZKI ( Ligota Mala, Polowa,

Polska Cerekiew - ul. Kosciuszki, Konarskiego, Pawla)

Ponadto, trudnosci w przejezdnosci drogami innych kategorii nalezy zglaszac osobom
odpowiedzialnym za ich utrzymanie.
Ponizej podaje sie wykaz osób wraz z numerami telefonów kontaktowych:
Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie dzialania
ZDW w Opolu Oddzial Terenowy w Glubczycach beda:

1. Kierownik Oddzialu Terenowego - inz. Jerzy Holubiec
Tel. sl. 077/4853081 do 82, tel. kom. 0501 572603

2. Z-ca Kierownika Oddzialu Terenowego - mgr Halina Plotek
Tel. sI. 077/4853081 do 82, tel. kom. 0606 336 016

3. Kierownik Brygady Patrolowej - Marek Holubiec 0501 572633



4. Kierownik Brygady Patrolowej - Boleslaw Baranowski 050 l 572 623
5. Kierownik Brygady Patrolowej - Andrzej Czerwinski 0501 572620
Telefon "AKCJA ZIMA" 077/485 30 83

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie dzialania
GDDKiA O/Opole Rejonu w Kedzierzynie-Kozlu beda:

1. Kierownik Rejonu - mgr Boguslaw Pilch
Tel. sl. 077/4821840, tel. kom. 0600 960931

2. Z-ca Kierownika Rejonu - Marceli Grzeszczak
Tel. sl. 4822774, tel. kom. 0600 960 918

3. Drogomistrz Rejonu - Czeslawa Wota
Tel. s1. 077/48333367, tel. kom. 0600 960 919

PODATKI 2008

Podatek rolny

Zgodnie z ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr
136,poz.969 ze zm.) podmioty na których ciazy obowiazek podatkowy od poczatku danego
roku podatkowego, maja obowiazek w terminie do 15 stycznia 2008 roku, zlozyc
wlasciwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i lesny sporzadzone na
formularzu wg ustalonego wzoru:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego - Monitor Polski
nr 77, poz. 831 z 17 pazdziernika 2007 r. srednia cena skupu zyta wynosi - 58,29 zl. za 1
q.

1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie
powierzchni, rodzajów i klas uzytków rolnych wynikajacych z ewidencji gruntów i
budynków oraz zaliczenia do okregu podatkowego

2. dla pozostalych gruntów -liczba ha wynikajaca z ewidencji gruntów i budynków

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych 
równowartosc pieniezna 2,5 q zyta x 58,29 zl. = 145,725 zl.
od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostalych - równowartosc pieniezna 5 q
zyta x 58,29 zl. = 291,45 zl.

Podatek lesny

obliczony wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesni~twa za pierwsze trzy
kwartaly 2005r. (MP Nr 74 poz. 746 z 20 pazdziernika 2006r. i wynosi 133,70 zl. za l m3

1. Podstawa opodatkowania podatkiem lesnym stanowi powierzchnia lasu,
wyrazona w hektarach, wynikajaca z ewidencji gruntów i b~dynków

podatek lesny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, r0wnowartosc pieniezna
0,220 m3 drewna obliczona wg sredniej ceny sprzeqazy drewna uzyskanej
przez nadlesnictwa
dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzacych w sklaq rezerwatów przyrody i
parków narodowych stawka podatku ulega obnizeniu o 50%



Podatek lesny za ro podatkowy wynosi:
od lha lasów równowartosc pieniezna 0.220 m3 x 147,28 zl = 32,402 zl
dla las' w ochronnych i lasów wchodzacych w sklad rezerwatów przyrody i
parkó narodowych 0.110 m3 x 147,28 zl. = 16,201 zl.

Podatek platny jest a konto Urzedu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku
Spóldzielczym Kedz erzyn- Kozle Oddzial Polska Cerekiew nr 03 8882 1016 2002 0000
24080001

Podatek od nieru homosci

W dniu 6 grudnia 2~07 r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjela uchwale w sprawie
okreslenia wysokosci tawek podatku od nieruchomosci (Uchwala Nr XI/65/2007):

1. Od gruntów:

a) zwiazanych z prowEdzeniem dzialalnosci
gospodarczej, bez wz ledu na sposób

zakwalifikowania w eJ: idencji gruntów ibudynków - 0,70 zl 0f 1 m2 powierzchni.

b) pod jeziorami, zajeFch na zbiorniki
wodne retencyjne lub ~lektrowni wodnych
- 3,74 zl od 1 ha pow·erzchni.
c) pozostalych, w tym zajetych na
prowadzenie odplatne statutowej

dzialalnosci pozytku rublicznego przez
organizacje pozytku publicznego
- 0,20 zl od 1 m2 pow' erzchni.

c) zajetych na prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym
- 7,91 zl od l m2powierzchni uzytkowej.
d) zajetych na prowadzenie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie udzielania
swiadczen zdrowotnych

- 3,84 zl. od 1 m2 powierzchni uzytkowej
e) pozostalych, w tym zajetych na
prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalnosci pozytku publicznego przez
organizacje pozytku publicznego

- 5,37 zl od 1 m2 powierzchni uzytkowej.

3. Od budowli:

- 2 % ich wartosci, okreslonej na podstawie
artA ust.l pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach
lokalnych.

2. Od budynków lub ich czesci:
a) mieszkalnych - 0,":,7 zl od 1 m2

powierzchni uzytkowt j.

b) zwiazanych z proW]dZeniem dzialalnosci

gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich, zesci zajetych na
prowadzenie dzialaln sci gospodarczej
-18,00 zl od l m2 pm)vierzchni uzytkowej.

I

Zwolnienia podat~

Zwalnia sie z podatkulod nieruchomosci grunty, budynki lub ich czesci oraz budowle(Uchwala Nr XI/66/2107 z 6 grudnia 2007 r.):
1. wykorzystywane I lacznie na potrzeby 5. sluzace do odbioru, odprowadzania i
ochrony przeciwpoza owej oczyszczania scieków komunalnych
2. wykorzystywane I lacznie na dzialalnosc 6. zajete na potrzeby skladowania odpadów
kulturalna i pro wadze ie swietlic wiej skich komunalnych
3. wykorzystywane w lacznie na dzialalnosc 7. zwiazane bezposrednio z procesem poboru
sportowa w zakresie ltury fizycznej i uzdatniania wody, rurociagi i przewody
4. zajete na prowadze ie dzialalnosci w sieci rozdzielczej wody
zakresie promocji zdr wia oraz rehabilitacji
osób niepelnosprawn ch prowadzonej przez
stowarzyszenia, z wyj tkiem nieruchomosci
lub ich czesci wynaj owanych na
prowadzenie dzialaln sci gospodarczej



Rada Gminy, majac na uwadze rozwój podmiotów gospodarczych dzial jacych na terenie
gminy, a tym samym zmniejszenie bezrobocia, podjela uchwaly o zwal ieniach z podatku od
nieruchomosci, podatku od srodków transportowych, a takze obnizyla st wki czynszu za
komunalne lokale uzytkowe wynajmowane przez pracodawców tworzat ch nowe miej sca
pracy:
- Uchwala Nr XXII183/2001 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 23.11.2001 r. w sprawie
obnizania stawek czynszu za komunalne lokale uzytkowe wynajmowan przez pracodawców
tworzacych nowe miej sca pracy
- Uchwala Nr X/8712003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 02.12. 003 r. w sprawie
zwolnien z podatku od nieruchomosci
- Uchwala Nr X/88/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 02.12.2003 r. w sprawie
zwolnienia z podatku od srodków transportowych

Podatek od srodków transportowych

Obowiazuje uchwala Nr XXIV /198/2005 Rady Gminy w Polskiej Cer kwi z dnia 30.11.2005
w sprawie stawek podatku od srodków transportowych zmieniona u hwala Nr XII6712007
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie z iany uchwaly
Nr XXIVI19812005 z dnia 30.11.2005 r. w sprawie stawek odatku od srodków
transportowych.
Uchwaly dostepne sa w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Pu licznej Urzedu Gminy
w Polskiej Cerekwi (www.polskacerekiew.pl/bip).

Zwrot czesci podatku akcyzowego

Kazdy rolnik, który w 2008 roku chce odzyskac czesc pieniedzy wyd ych na olej napedowy
uzywany do produkcji rolnej powinien zbierac faktury VAT.

W terminie od l marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. nalezy zlozyc dpowiedni wniosek do
Wójta Gminy wraz z fakturami stanowiacymi dowód zakupu oleju na edowego w okresie od
1 wrzesnia 2007 r. do 28 lutego 2008 r..

W terminie od l wrzesnia 2008 r. do 30 wrzesnia 2008 r. nal .y zlozyc odpowiedni
wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami stanowiacymi dowód zaku u oleju napedowego w
okresie od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. w ramach kwoty zw otu podatku okreslonej
na 2008 rok.

Zwrot podatku w 2008 r. wynosic bedzie

73,10 zl * ilosc ha uzytków rolnych

Pieniadze wyplacane beda w terminach:
2 - 31 maja 2008 r. w przypadku pierwszego wni sku

3 - 30 listopada 2008 r. w przypadku drugiego w .osku

przelewem na rachunek bankowy podatnika

OPLATY

Od posiadania psów

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi, uchwala Nr XII68/2007 z d ia 6 grudnia 2007 r.
wprowadzila oplate od posiadania psów w wysokosci 20,00 zl o jednego psa rocznie
posiadanego przez osoby fizyczne.



Oplata od posiadania psów platna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a w
przypadku powstania obowiazku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia
powstania tego obowiazku.
W przypadku powstania lub wygasniecia obowiazku uiszczenia oplaty w ciagu roku
podatkowego, oplate zmniejsza sie proporcjonalnie do liczby miesiecy, w którym istnial
obowiazek zaplaty.
Obowiazek uiszczenia oplaty powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po
miesiacu, w którym powstaly okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiazku i wygasa
z uplywem miesiaca, w którym ustaly okolicznosci uzasadniajace ten obowiazek.
Oplate od posiadania psów uiszcza sie w kasie Urzedu Gminy lub na rachunek bankowy
Urzedu Gminy w Polskiej Cerekwi.

Oplaty w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz oprózniania
zbiorników bezodplywowych

Uchwala Nr XI/82/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. Rada Gminy ustalila nastepujace górne
stawki oplat:

l. Ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie usuwania odpadów
komunalnych swiadczone przez
komunalnych w wysokosci:
- za pojemnik 60 l
- za pojemnik 80 l
- za pojemnik 110 lI120 l
- za pojemnik 240 l
- za poj emnik 11 00 l

podmioty posiadajace zezwolenie na usuwanie odpadów

9,00 zl
11,50 zl
14,00 zl
25,00 zl
55,00 zl

2. Ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie usuwania odpadów
komunalnych swiadczone przez podmioty posiadajace zezwolenie na usuwanie odpadów
komunalnych jezeli odpady sa zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokosci:
- za pojemnik 60 l 6,70 zl
- za pojemnik 80 l 8,60 zl
- za pojemnik 110 lI120 l 10,60 zl
- za pojemnik 240 l 18,20 zl
- za pojemnik 1100·1 48,00 zl

3. Za odbiór i transport nieczystosci cieklych
- za 1m 3 21,00 zl

4. Powyzsze ceny nie zawieraja podatku od towaru i uslug.

Jednoczesnie informuje sie, iz zgodnie z obowiazujaca na terenie gminy uchwala Nr
XXX/262/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26.09.2006 r. w sprawie ustalenia
szczególowych zasad utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy, wlasciciele
nieruchomosci maja obowiazek wyposazenie nieruchomosci w odpowiednie pojemniki do
gromadzenia odpadów komunalnych oraz do zawarcia odpowiedniej umowy z firma
posiadajaca zezwolenie na odbiór tych odpadów. Umowy takie powinny byc zawarte zgodnie
z obowiazujacymi aktualnymi przepisami, tzn:
- osoby samotnie zameldowane moga podpisac umowe na kosz 60 l z wywozem co 2
tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu (kosz 60 l daje firma - bezplatnie)
- gdy zameldowane sa 2 osoby i wiecej nalezy podpisac umowe na kosz min. 120 l z
wywozem co 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu
- zawarcie umowy z wywozem co 4 tygodnie oraz umowy tzw. sezonowej nie jest mozliwe.
Dotychczasowi posiadacze takich umów powinni je zmienic.



INFORMACJA DOTYCZACA WYKONANIA

BEZPLATNYCH ~AJ?AN PROFILAKTYCZ~YCH

NA RZECZ MIESZKANCOW GMINY POLSKA GIEREKlEW
W LATACH 2005 - 2007

I

IloscIloscIlosc

I RAZEMPROGRAM
2005 r.2006 r.2007 r.

do XI I07 ilosc

cenawartosc

1. Badania mammograficzne

241014416990,0015.210,00

2. Badanie raka szyjki macicy

111002813940,005.560,00

3. Badania gruczolu tarczowego

1836491132840.0053.120,00

4. Badania gruczolu krokowego

-17320938235,0013.370,00

5. Badania cukrzycy

6831344118120,0023.620,00

6. Badania nowotworu jelita

-3-3
40,00 120,00

2rube2o
I

7. Badanie ukladu krazenia
713157052027

140,00
81.080,00

8. Badanie jaskry

-54-54

160,00
3.240,00


