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Zimowe utrzymanie dróg na przełomie roku 2009/2010 na terenie Gminy 
Polska Cerekiew 

 

Informuje się mieszkańców, Ŝe w sezonie zimowym 2009/2010 utrzymaniem zimowym 
objęte będą wszystkie drogi gminne i powiatowe. 
Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych jest: 
Inspektor. ds. drogownictwa – inŜ. Ireneusz Smal 
tel. 077/480 14 71, tel. kom. 0604 577 095 
 

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew 
zajmuje się Firma Handlowo – Usługowa Zygfryd Dapa, OstroŜnica - ul. Kościelna 23, 47-
280 Pawłowiczki, tel. 077-4803050, tel. kom. 602 724 686 

 

 
Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii naleŜy zgłaszać osobom 
odpowiedzialnym za ich utrzymanie. PoniŜej podaje się wykaz osób wraz z numerami 
telefonów kontaktowych. Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg 
wojewódzkich na terenie działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach będą: 

1. Kierownik Oddziału Terenowego – inŜ. Jerzy Hołubiec 
 tel. słuŜbowy 077 485 30 81 do 82, fax. 077-485 30 83. tel. kom. 0501 572 603 
2. Z-ca Kierownika Oddziału Terenowego – mgr Halina Płotek  

tel. słuŜbowy 077 485 30 81 do 82, fax. 077-485 30 83, tel. kom. 0606 336 016 
3. Kierownik Brygady Patrolowej Nr 1– Bolesław Baranowski  

tel. słuŜbowy 077 485 30 81 do 82, fax. 077-485 30 83. tel. kom. 0501 572 623 
4. Kierownik Brygady Patrolowej Nr 2– Marek Hołubiec  

tel. słuŜbowy 077 485 30 81 do 82, fax. 077-485 30 83. tel. kom. 0501 572 633 
5. Kierownik Brygady Patrolowej – Andrzej Czerwiński  

tel. słuŜbowy 077 437 37 10, fax. 077-485 30 83. tel. kom.  0501 572 620 
Telefon „AKCJA ZIMA” 077 485 30 83 

 

 
Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie działania 
GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu będą: 

1. Kierownik Rejonu – mgr Bogusław Pilch 
 tel. słuŜbowy 077 482 18 40, tel. kom. 0600 960 931 
2. Z-ca Kierownika Rejonu – Marceli Grzeszczak  

tel. słuŜbowy 077 482 27 74, tel. kom. 0600 960 918 
3. Drogomistrz Rejonu – Czesława Wota  

tel. słuŜbowy 077 483 33 67, tel. kom. 0600 960 919 
odpowiedzialny za drogę krajową 45(gr. województwa – Większyce) 
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PODATKI 2010 

 

Podatek rolny 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr 
136,poz.969 ze zm.) podmioty na których ciąŜy obowiązek podatkowy od początku danego 
roku podatkowego, maja obowiązek w terminie do 15 stycznia 2010 roku, złoŜyć 
właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone na 
formularzu wg ustalonego wzoru: 

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski 
nr 68, poz. 886 z 26 października 2009 r. średnia cena skupu Ŝyta wynosi – 34,10 zł za 1 
q. 
 
Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 

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

2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 
 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :  
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – 

równowartość pienięŜną 2,5 q Ŝyta x 34,10 zł. = 85,25 zł 
- od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pienięŜną 5 q 
Ŝyta x 34,10 zł = 170,50 zł 

 
Podatek leśny  
 

obliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2009 r. ( MP Nr 69 poz. 896 z 30 października 2008 r. i wynosi 136,54 zł za 1 
m³) 
 

1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, 
wyraŜona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 

- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pienięŜną 
0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaŜy drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa 

- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i 
parków narodowych stawka podatku ulega obniŜeniu o 50% 

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi: 
- od 1ha lasów równowartość pienięŜną 0.220 m³ x 136,54 = 30,0388 zł 
- dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i 

parków narodowych 0.110 m³ x 136,54 zł = 15,0194 zł 
 
Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku 
Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew nr 03 8882 1016 2002 0000 
2408 0001. 
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Podatek od nieruchomości 
 

W dniu 26 listopada 2009 r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXV/158/2009): 
 

1. Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,76 zł od 1 m2 powierzchni. 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
– 4,04 zł od 1 ha powierzchni. 
c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego  
- 0,25 zł od 1 m2 powierzchni.  
 
2. Od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych  – 0,62 zł od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej. 
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków   
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
– 19,48 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej.  

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu   
kwalifikowanym materiałem siewnym 
- 8,56 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej. 
d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych– 4,16 zł. od 1 m2 
powierzchni uŜytkowej 
e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności poŜytku publicznego przez 
organizacje poŜytku publicznego  

- 5,82 zł od 1 m2 powierzchni uŜytkowej. 
 
3. Od budowli: 
- 2 % ich wartości, określonej na podstawie 
art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych. 

 

Zwolnienia podatkowe 
 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle 
(Uchwała Nr XVIII/119/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.): 
 
- słuŜące do odbioru, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 
 
 
Rada Gminy, mając na uwadze rozwój podmiotów gospodarczych działających na terenie 
gminy, a tym samym zmniejszenie bezrobocia, podjęła uchwały o zwolnieniach z podatku od 
nieruchomości, podatku od środków transportowych, a takŜe obniŜyła stawki czynszu za 
komunalne lokale uŜytkowe wynajmowane przez pracodawców tworzących nowe miejsca 
pracy: 
- Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 02.12.2003 r. w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości 
- Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 02.12.2003 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od środków transportowych 
 

Podatek od środków transportowych 
 
Obowiązuje uchwała Nr XXV/159/2009 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26.11.2009 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Uchwały dostępne są w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Polskiej Cerekwi (www.bip.polskacerekiew.pl). 
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OPŁATY 
 

Od posiadania psów 
 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi, uchwałą Nr XI/68/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. 
wprowadziła opłatę od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od jednego psa rocznie 
posiadanego przez osoby fizyczne. 
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a w 
przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. 
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku 
podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał 
obowiązek zapłaty. 
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa 
z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 
Opłatę od posiadania psów uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 
Psy rasy agresywnej 
 

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 106, poz. 
1002 z 2003 r. z późn. zm.) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej 
za agresywną wymaga zezwolenia Organu Gminy właściwego ze względu na planowane 
miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby 
zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Zezwolenia nie wydaje 
się a wydane cofa się, jeŜeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, 
które stanowią zagroŜenie dla ludzi lub zwierząt. 
Zgodnie z art. 37a w/w ustawy, kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy 
uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub 
grzywny i w razie ukarania za to wykroczenie moŜna orzec przepadek zwierzęcia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 
1998 r. z późn. zm. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje: 

• Amerykański Pit Bull Terrier 
• Pies z Majorki (Perro De Presa Mallorquih) 
• Buldog Amerykański 
• Dog Argentyński 
• Pies Kanaryjski (Perro De Presa Canario) 
• Tosa Inu 
• Rottweiler 
• Akbash Dog 
• Anatolian Karabash 
• Moskiewski StróŜujący 
• Owczarek Kaukaski 

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia składa pisemny wniosek o wydanie zezwolenia 
do Organu Gminy w terminie 30 dni od nabycia psa rasy wymienionej w wykazie. Wniosek 
powinien zawierać dane właściciela oraz dane psa, w tym: rasę, wiek, płeć, pochodzenie, 
ewentualny sposób trwałego oznakowania oraz opis miejsca i warunki utrzymywania. 
Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Opłata za zezwolenie wynosi 82 
zł. 
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Opłaty w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych 
 
Uchwałą Nr XXV/162/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. Rada Gminy ustaliła następujące 
górne stawki opłat: 
 

1. Ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów 
komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na usuwanie odpadów 
komunalnych w wysokości:  
 -   za pojemnik 60 l                                  14,00 zł  
 -   za pojemnik 80 l                                  18,00 zł  
 -   za pojemnik 110 l/120 l                       25,00 zł  
 -   za pojemnik 240 l                                40,00 zł  
 -   za pojemnik 1100 l                            100,00 zł  
 

2. Ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów 
komunalnych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na usuwanie odpadów 
komunalnych jeŜeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:  
 -   za pojemnik 60 l                                    8,80 zł  
 -   za pojemnik 80 l                                  11,00 zł  
 -   za pojemnik 110 l/120 l                       14,00 zł  
 -   za pojemnik 240 l                                26,00 zł  
 -   za pojemnik 1100 l                              70,00 zł  
 

3.  Za odbiór i transport nieczystości ciekłych 
  -  za 1 m ³                                                21,00 zł 
 

4.  PowyŜsze ceny nie zawierają podatku od towaru i usług. 
 

Jednocześnie informuje się, iŜ zgodnie z obowiązującą na terenie gminy uchwałą Nr 
XXX/262/2006 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26.09.2006 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, właściciele 
nieruchomości mają obowiązek wyposaŜenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do 
gromadzenia odpadów komunalnych oraz do zawarcia odpowiedniej umowy z firmą 
posiadającą zezwolenie na odbiór tych odpadów. Umowy takie powinny być zawarte zgodnie 
z obowiązującymi aktualnymi przepisami, tzn: 
- osoby samotnie zameldowane mogą podpisać umowę na kosz 60 l z wywozem co 2 
tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu (kosz 60 l daje firma – bezpłatnie) 
- gdy zameldowane są 2 osoby i więcej naleŜy podpisać umowę na kosz min. 120 l z 
wywozem co 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu 
- osoby przebywające na stałe za granicą zobowiązani są podpisać umowę na zgłoszenie 
telefoniczne i zgłaszać wywóz odpadów tylko wtedy , gdy przebywają w Polsce. 
 
 

ZASADY WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W 2010 r. 
 

Informuje się mieszkańców, Ŝe odpady segregowane będą nadal zbierane w specjalnych 
workach u kaŜdego mieszkańca mającego podpisaną umowę na wywóz odpadów 
komunalnych. KaŜdy mieszkaniec do końca tego roku  otrzyma lub juŜ otrzymał za 
potwierdzeniem odbioru worki na segregację  na cały rok (kolor do wyboru w miarę potrzeb). 
Ilość otrzymanych w ramach umowy worków  uzaleŜniona jest od wielkości kubła na który 
jest umowa. Np.: mieszkańcy, którzy mają umowę na kubeł 120l otrzymają bezpłatnie 8 szt 
worków na cały rok, ci którzy mają umowę na kubeł 60 l – 4 worki na cały rok.  Dodatkowe 
worki będzie moŜna zakupić u inkasentów lub w firmie „REMONDIS” w cenie 3 zł brutto. 
Nadal obowiązują trzy rodzaje worków: 
- worek niebieski na papier,  
- worek zielony na szkło  
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- worek Ŝółty na plastik.  
W celu oszczędności miejsca w worku radzimy zgniatanie plastiku. 
Wywóz worków odbywać się będzie według harmonogramu wywozu odpadów 
segregowanych w workach, które naleŜy wystawiać przed posesję w wyznaczonym dniu 
zbiórki.  
Odpady komunalne w pojemnikach 60l, 80l i 120l będą wywoŜone jak dotychczas, co dwa 
tygodnie według oddzielnego harmonogramu wywozu nieczystości stałych. 


