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w tym numerze:

Wielu mieszkańców naszej gminy sylwestrowy wie-
czór spędziło na imprezie plenerowej w Polskiej Cere-
kwi, zorganizowanej przez urząd gminy. 

Tym razem na placu przy fontannie królowała mu-
zyka disco polo. Zgromadzona publiczność bawiła się 
przy hitach zespołu DOXXX. Imprezę prowadził Artur 
Szczęsny, znany i lubiany przez wszystkich prezenter 
Radia Park. 

Punktualnie o północy rozległ się huk petard i sztucz-
nych ogni, które na długo rozświetliły niebo nad Polską 
Cerekwią, natomiast ze sceny, tradycyjnie już, usłyszeć 
można było wiele ciepłych noworocznych życzeń ze 
strony wójta Krystyny Helbin oraz przewodniczącego 
rady gminy Jerzego Kołeczko. 

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejnego syl-
westra w plenerze! 

Sylwester 
w Polskiej Cerekwi

,v,v,v,v,v,v,v,v,

,,
Kongres Innowacyjny Młody Rolnik

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

Gmina Polska Cerekiew

11 lutego, godz. 11.00

Plan ramowy kongresu:

1100 – 1115 Oficjalne rozpoczęcie kongresu, powitanie zaproszonych gości 

1115 – 1215 Wspólna Polityka Rolna i PROW 2014-2020. Działania dla młodych 

rolników (przedstawiciel MRiRW)

1215 – 1300 Prezentacja programu BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju (przedstawiciel NCBiR)

ok. 1300 przerwa obiadowa

1330 – 1415 Innowacje w rolnictwie: broker innowacji, klastry technologiczne 

(przedstawiciel CDR BRWINÓW)

1415 – 1500 Współpraca młodych rolników w ramach krajowych i europejskich 

organizacji zrzeszających, rola i znaczenie Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego (Michał Modrzejewski Przedstawiciel Polski 

w EKES/ przedstawiciel ZK ZMW)

1500 – 1545 Sprzedaż bezpośrednia, Promocja Polskiej Żywności, Wprowadzanie 

nowych technologii produkcji z zachowaniem ochrony zasobów 

naturalnych (przedstawiciel PRO BIOTICS)

1545 – 1615 Czego potrzebują młodzi rolnicy w Polsce? Dyskusja.

Organizator  zapewnia obiad i serwis kawowy.
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Podatek rolny
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1381 oraz z 2014 r.  poz. 40) podmio-
ty, na których ciąży obowiązek podatkowy 
od początku danego roku podatkowego, 
mają obowiązek w terminie do 15 stycz-
nia 2015 roku złożyć właściwemu orga-
nowi podatkowemu deklaracje na podatek 
rolny i leśny sporządzone na formularzu 
wg ustalonego wzoru:
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
 od 1 ha przeliczeniowego gruntów 

tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta 
x 61,37 zł = 153,43 zł
 od 1 ha gruntów tj. dla gruntów 

pozostałych – równowartość pieniężną 
5 q żyta x 61,37 zł = 306,85 zł

Podatek leśny 
obliczony według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierw-
sze trzy kwartały 2014 r. (Monitor Polski 
z 2014 r.  poz. 955 z 20 października 
2014 r.) i wynosi 188,85 zł za 1 m�
Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:
 od 1ha lasów równowartość pie-

niężną 0.220 m x 188,85 zł = 41,55 zł
 dla lasów ochronnych i lasów 

wchodzących w skład rezerwatów przyro-
dy i parków narodowych 
0.110 m x 188,85 zł = 20,77 zł

Podatek płatny jest na konto Urzę-
du Gminy w Polskiej Cerekwi w Powia-
towym Banku Spółdzielczym Kędzie-
rzyn-Koźle Oddział Polska Cerekiew 
nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001.

Podatek 
od nieruchomości

W dniu 4 grudnia 2014 r. Rada Gminy 
w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości (Uchwała 
Nr II/6/2014 ):
1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2  po-
wierzchni.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni.

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,31 zł od 1 m2  po-
wierzchni. 
2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych  
– 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków   
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
– 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifi -
kowanym materiałem siewnym
- 9,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych
– 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego 
- 6,56 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.
3. Od budowli:
- 2% ich wartości, określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych.

Podatek od środków 
transportowych

Obowiązuje uchwała Nr X/53/2011 Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 listo-
pada 2011 r. w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków trans-
portowych.

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

Zwrot podatku 
akcyzowego

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi infor-
muje, że w 2015 r. stawka podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej wyniesie 0,95 zł za 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku akcyzowego 
na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 
81,70 zł.

Producenci rolni mogą składać wnioski 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej w dwóch niżej 
wymienionych terminach.
 od 1 lutego 2015 r. do 28 lute-

go 2015 r. - wraz z fakturami VAT doku-
mentującymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 
2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
 od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierp-

nia 2015 r. wraz z fakturami VAT po-
twierdzającymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany 
będzie w terminach:

1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku 
złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2015 r. w przy-
padku złożenia wniosku w drugim ter-
minie,

gotówką w kasie urzędu gminy albo 
przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku.

Opłata 
od posiadania psów

Obowiązuje uchwała Nr XI/68/2007 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 
6 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od po-
siadania psów.

Opłata od posiadania psów płatna jest 
bez wezwania do 30 czerwca roku podat-
kowego w wysokości 20,00 zł. od jedne-
go psa rocznie posiadanego przez osoby 
fi zyczne.

Obowiązek zapłaty opłaty od posiada-
nia psów powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym podatnik stał się właścicielem 
psa, a wygasa z upływem miesiąca, w któ-
rym ustały okoliczności uzasadniające ist-
nienie tego obowiązku.

Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od po-
siadania psów powstał lub wygasł w ciągu 
roku kalendarzowego, opłatę ustala się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-
rym istniał obowiązek jej zapłaty.

Opłatę od posiadania psów uiszcza się 
w kasie Urzędu Gminy, lub na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy w Polskiej Cere-
kwi.   

Szczegółowe informacje podatkowe 
wraz z formularzami zamieszczone 

są na stronie internetowej 
www.bip.polskacerekiew.pl.

PODATKI 2015
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Urząd Gminy Polska Cerekiew
zaprasza na 

WEEKENDOWE WYJAZDY NA NARTY
DO LIPOVA-LAZNE W CZECHACH

1 lutego 2015 r. (niedziela) 
21 lutego 2015 r. (sobota)

Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Polska Cerekiew 
 

Sołectwo Data Godzina Miejsce 

Jaborowice 26.01.2015 17.00 świetlica wiejska 

Cieżkowice 26.01.2015 18.30 świetlica wiejska 

Mierzęcin 27.01.2015 16.00 świetlica wiejska 

Koza 27.01.2015 17.30 świetlica wiejska 

Łaniec 27.01.2015 19.00 świetlica wiejska 

Połowa 28.01.2015 17.00 w domu sołtysa 

Ligota Mała 28.01.2015 18.30 świetlica wiejska 

Zakrzów 29.01.2015 18.00 świetlica wiejska 

Polska Cerekiew 02.02.2015 18.00 w Centrum Kultury 

Witosławice 03.02.2015 19.00 świetlica wiejska 

Wronin 04.02.2015 18.00 świetlica wiejska 

Dzielawy 05.02.2015 19.00 świetlica wiejska 

Grzędzin 06.02.2015 18.00 świetlica wiejska 
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Urząd Gminy Polska Cerekiew

Szczegółowych informacji na temat ośrodka 
narciarskiego wraz z aktualnymi warunkami 

na stokach można znaleźć na stronie internetowej:  
www.rs miroslav.cz/pl/

Zgłoszenia przyjmowane będą do każdego 
czwartku poprzedzającego wyjazd. 

W celu zgłoszenia potrzebne będą następujące 
dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL 

oraz numer telefonu kontaktowego.

UWAGA!
Planowane wyjazdy odbędą się, 

jeżeli na stoku w Miroslaviu
(Republika Czeska) będą panowały 
odpowiednie warunki narciarskie.

,D,D,D,

Zapisy
 UG Polska Cerekiew - Piotr Kanzy 

tel. 532 539 478
Liczba miejsc ograniczona,

decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyjazdy
 godz. 7:30 

z placu przy Urzędzie Gminy
 w Polskiej Cerekwi

Wpisowe 
30 zł od osoby (w cenie zawarty dojazd oraz ubezpieczenie)

Płatność w dniu wyjazdu u kierownika wycieczki w autokarze.
Koszty pozostałe (wypożyczenie sprzętu, karnety na wyciąg narciarski) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Osoby niepełnoletnie 
wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.

WEEKENDOWE WYJAZDY NA NARTYWEEKENDOWE WYJAZDY NA NARTYWEEKENDOWE WYJAZDY NA NARTYWEEKENDOWE WYJAZDY NA NARTY

Wpisowe Wpisowe 
30 zł od osoby (w cenie zawarty dojazd oraz ubezpieczenie)30 zł od osoby (w cenie zawarty dojazd oraz ubezpieczenie)

WyjazdyWyjazdy
godz. 7:30 godz. 7:30 

ZapisyZapisy
 UG Polska Cerekiew - Piotr Kanzy  UG Polska Cerekiew - Piotr Kanzy 

UWAGA!UWAGA!

Harmonogram zebrań wiejskich 
w gminie Polska Cerekiew



FLORIAN 01/2015

4

Wydawca: florian@polskacerekiew.pl; Redaktor naczelny: Anetta Sałacka;  
Redakcja: Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów tel. +48 511 975 213, 77 487 54 22;  
Opracowanie graficzne i skład: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com

Zabudowa jednorodzinna -  Gmina POLSKA CEREKIEW
styczeń luty marzec

CZARNY 12,26 CZARNY 9, 23 CZARNY 9,23

ŻÓŁTY 26 ŻÓŁTY 23 ŻÓŁTY 23

ZIELONY   - ZIELONY 16 ZIELONY   -

POPIÓŁ 12,26 POPIÓŁ 9,23 POPIÓŁ 9,23

AKC   - AKC   - AKC   -

     W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.

Zabudowa wielorodzinna - Gmina  POLSKA CEREKIEW
styczeń luty marzec

CZARNY poniedziałek CZARNY poniedziałek CZARNY poniedziałek

ŻÓŁTY 26 ŻÓŁTY 23 ŻÓŁTY 23

ZIELONY   - ZIELONY 16 ZIELONY   -

AKC   - AKC   - AKC   -

    W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.

Firmy - Gmina POLSKA CEREKIEW
styczeń luty marzec

CZARNY 12,26 CZARNY 9,23 CZARNY 9,23

ŻÓŁTY 26 ŻÓŁTY 23 ŻÓŁTY 23

ZIELONY   - ZIELONY 16 ZIELONY   -

     W razie wystąpienia dużych ilości odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  
2015 r.

AKC-zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe o średnicy 
nie przekraczającej 56 cm ) 

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00

AKC-zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe o średnicy 
nie przekraczającej 56 cm ) 

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00

,v,v,v,v,v,v,v,v ,,

Harmonogram odbioru odpadów w 2015 r.
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