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Stawki podatku od nieruchomosci
i srodków transportowych

na 2006 rok

Stawki Dodatku od nieruchomosci na terenie aminy Polska
Cerekiew (UchwalaNr XXIV/19712005z dnia 30 listoDada2005)
1 .Od budynków lub ich czesci:

a) mieszkalnych - 0,55 zl. od 1 m2powierzchniuzytkowej
b) zwiazanych z prowadzeniemdzialalnoscigospodarC%ej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czesci
:""",\zajetych na prowadzenie dzialalnoscigospodarcZej-
, 17,22 zl. od 1 m2powierzchniuzytkowej

c}zajetych na prowadzenie dzialalnoscigospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanymmaterialemsiewnym'-
7,67 zl. od 1 m2powierzchniuzytkowej

d) zajetych na prowadzenie dzialalnoscigospodarczej w
zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych- 3,71zl. od
1 m2 powierzchni uzytkowej "

e) pozosta4Ych,w tymzajetych na prowadzenie odplatnej
statutowej dzialalnoscipozytkupublicznegoprzez
organizacje pozytkupublicznego -5,20 zl. od 1 m2
powierzchniuzytkowej

2. Od budowli . 2 % ichwartosci, okreslonej na podstawie
art.4 ust 1 pkt. 3, i ust. 3. 7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych(Dz. U.z 2002r.
Nr 9, poz.84 -tekst jednolityz pcz. zm.).

3. Od gruntów:
a) zwiazanych z prowadzeniemdzialalnosci gospodarczej,

bez wzgledu na sposób zakwalifikowaniaw" ewidencjigruntów i budynków- 0,59 zl. od 1 m2
powierzchni

- zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza. zajetych przez
przedsiebiorców'bedacych podatnikamipodatku od
nieruchomosci, pod obiektamibudowlanymi
wykorzystywanych bezposrednio do oczyszczania
scieków w gminie- 0,54 zl. 1m2 powierzchni

b) pod jeziorami. zajetych na zbiomikiwodne retencyjne
lubelektrowni wodnych-3,61 zl. od 1 ha powierzchni

c} pozostalych, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej
statutowej dzialalnoscipozytkupublicznegoprzez
organizacje pozytkupublicznego -Q,15zl. 1 m2
powierzchni

Stawki Dodatku od srodków transDortowvch na
terenie aminyPolska Carekiew (Uchwala Nr
XXIV" 98/2005'% dnia 30 listocada 2005)

W 200& roku beda obowiazywaly takie' same
stawki podatku jak w roku 2005 ~.:
1. Od samochodu ciezarowego o
dopuszczalnej masie calkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony wlacznie - 500 zl
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wlaCznie -900 zl

c~powyzej9 ton i ponizej 12ton-1 050zl

Stawka podatku od posiadania psów nie
uleglazmianie od 2003 roku iwynosi20zl.
Podatek jest platny (bezwezwania)do 30
czerwca 2006 roku.
Podatku nie Dobiera sie:
. z tytulu posiadania psów bedacych pomoca
dla osób niepelnosprawnych
. od osób powyzej 65 lat prowadzacych
samodzielne gosp. domowe (od jednego psa)
-z tytulu posiadania psów utrzymywanych w
celu pilnowania gosp. rolnych (po dwa na
kazde gosp.)

Tenniny placenia podatków:
Podatek od nieruchomosci:
I rata - 15 marca 2006

II rata - 15 maja 2006
1\1rata - 15 wrzesien 2006
IV rata - 15 listopada 2006

Podatek od srodków transDortowvch:

I rata - 15 luty 2006
II rata - 15 wrzesnia 2006
(podatek platnybez wezwania)

, Podatek zaplacic mozna u soltysa, w kasie
Urzedu Gminy (pok. nr 20), w banku lubna
poczcie.

Pelna wersja Uchwal znajduje sie na stronach
BlP oraz na tabiicach ogloszen w budynku
Urzedu Gminy

,Urzad Stanu Cywilnego
Informacja o zmianie imion i nazwisk

Informuje mieszkanców,ze od dnia 3 maja 2005 roku w UrzedzieStanuCywilnegow PolskiejCerekwi
mieszkancy Gminy moga zalatwic sprawy zwiazane ze zmiana. imion i nazwisk (Dz. U. Nr 62, poz. 550 z
18 kwietnia 2005 roku)

KierownikUSC



INFORMACJA
dla mieszkanców Gminy Polska Cerekiew

Pomiedzy Gmina Polska Cerekiew aSPZOZ -Kedzierzyn - Kotle zostala podpisana umowa na podstawie,
której mieszkancy Gminy, zameldowani w niej Dastale, do konca 2006 roku moga skorzystac z nastepujacych
bezplatnych badan lekarskich:

L

Zachecamy do skorzystania z badan, gdyz sa one nieodplatne tylko do kolica 2006 r.

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

I
I

I
~ ~I

LD. RODZAJ BADANIA MJEJSCE BADANIA I REJESTRACJA
l.Badanie obejmuje: wypelnienie ankiety,nauke samokontroli

1. Wczesne WYl9"Ywanieraka piersi piersi, zdjecie mammograiiczne...
2.Miejsce badali: Pracownia Mammogra:ficznaw Przychodniprzy

dla kobiet urodzonych w latach ul. 24 Kwietnia 7 wK - Kozlu w dni roboczew goclz.8.30-14.30.
1944)- 1966 3.Rejestracja : osobiscie lub telefonicznie '0774824114

I.Badanie obejmuje: badanie cytologiczne.
2. Wczesne wykrywanie 2.Miejscabadali:PoradnieGinekologiczneprzy:

raka szyjkimacicy - ul. Roosevelta 2 - teL 0774062538,- ul. Harcerskiej U-tel. 0774834613lub 0774835417
- ul. Leszka Bialego 5 - tel. 0774833390.

3.Rejestracja : osobiscie lub telefonicznie.

1.Me.zczyznipowyzej 45 roku zycia -zakres badan:
3. Wczesnewykrywanie - badanieper rectum,

nowotworówjelita grubego - badanie laboratoryjne PSA.
2.Mezczyznii kobietypowyzej50 roku zycia- zakresbadan:- badanie kolonoskopowe- badanie kalu na krew Utajona
3.Miejsce badan: Poradnia Clrlrurgicznaw Przychodniprzy ul.
24 kwietnia.7 w K - Kozlu.
4.Re.iestracja : osobiscie lub telefonicznie0774062428

Wczesne wykrywanie raka I.Badanie obejmuje: ankiete, badanieper recmm,omaczenie PSA.
4. gruczolu krokowego 2.Miejsce badan: Poradnia Urologicznaw Przychodniprzy ul. 24

dla mezczyzn powyzej 45 roku kwietnia 7 w K - Kozlu.
Izycia 3.Rejestracja:osobiscielubtelefonicznie- 077 4062510

Badauie wad postawy'u dzieci
l.Dotyczy: uczniów klas I - VI szkól podstawowych.

5. 2.Miejsce badania : szkola.
3.Termin badania: zostanie ustalony w porozumieniuz rodzicami
i dyrekcjaszkoly (niezbedna pisemna zgodarodzicówlub
opiekunówprawnych).
I.Obejmuje badanie: hormonu tyreotropowegoTSH, tyroksyny

6. Badanie gruczolu tarczowego u wolnej FT4
kobiet 2.Miejsce badaó :Pracownia USG w SzpitaluZespolonymprzy ul.

Roosevelta2 w K - Kozlo.
3.Re.iestrac.ia : osobiscie lub telefonicznie- 0774062462
I.Obejmuje zaburzenia gospodarki lipidowej: cholesterol

7. Badanie chorób serca i ukladu calkowity, cholesterolHDL, cholesterolLDL,1riglicerydy
krazenia 2.Miejsce badan - Zaklad DiagnostykiLaboratoryjnejw Szpitalu

Zespolonymprzy ul. Roosevelta 2 w K - Kozluw czasiepracy
laboratorium.

I.Badanie jaskry: bedzie wykonywanew poradniach
8. Badanie profilaktyczne w okulistycznychSPZOZ przy ul. 24 kwietnia7 i Harcerskiej 11

kierunku jaskry w K- Kozlu.

2.Rejestracja : osobiscie lub telefonicznie:Poradniaokulistyczna:
Przychodnia ul. HarceTska11 tel. 077 4833151
Przvchodnia ul. 24 kwiemia 7 tel. 077 4829560
l.Badanie obejmuje: HemoglobineglikowanaHbA1c

I

9. Badanie cukrzycy 2. Badanie: odbywac sie bedzie w ZakladzieDiagnostyki
Laboratoryjnejw K - Kozlu przyul Roosevelta2.
3.Rejestracja: osobiscie lub telefonicznie- 0774062462


