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SESJE RADY GMINY WOJCIESZKÓW ONLINE!
Drodzy Państwo, zachęcamy do bardziej aktywnego udziału w życiu publicznym Naszej Gminy. Informujemy, że mimo pandemii mogą Państwo uczestniczyć online w każdej Sesji Rady Gminy Wojcieszków. Mają Państwo również możliwość obejrzenia
transmisji z wcześniejszych obrad. Na każdej sesji Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z działalności urzędu gminy w okresie międzysesyjnym. Jest to najlepsze źródło informacji o tym co się dzieje w Naszej Gminie. Oglądając sesje Rady Gminy
mogą Państwo ocenić pracę Urzędu Gminy i Radnych, jak również odkryć w sobie powołanie jakim jest sprawowanie mandatu
Radnego Gminy. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do oglądania transmisji z sesji. Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową
www.wojcieszkow.pl i kliknąć na ikonę „TRANSMISJE SESJI” zlokalizowanej po prawej stronie obok kalendarza. Ewentualnie bezpośrednio za pośrednictwem portalu posiedzenia pl
https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?
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Odbiorca odpadów komunalnych
jest zobowiązany dostarczyć Państwu harmonogram odbioru odpadów najpóźniej na dwa dni przed
planowanym dniem zbiórki w poszczególnych miejscowościach.
Prosimy nie wystawiać odpadów do
momentu ogłoszenia harmonogramu ich odbioru. Przepraszamy za
utrudnienia.

GMINA WOJCIESZKÓW JESTEŚMY BLISKO, DZIAŁAMY Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH.
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XXVI SESJA RADY GMINY WOJCIESZKÓW
ZAPOWIEDŹ BUDOWY NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W WOJCIESZKOWIE ,
PODZIĘKOWANIA DLA PRZYBYŁYCH GOŚCI , UCHWALENIE BUDŻETU NA ROK 2021,
PONAD 9 MLN ZŁOTYCH NA INWESTYCJE , PODJĘCIE UCHWAŁY POZWALAJĄCEJ NA ZBYCIE
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY WOJCIESZKÓW

Bardzo mocno zachęcamy
Państwa do oglądania transmisji z posiedzeń Rady Gminy.
Jak już pisaliśmy na stronie
tytułowej biuletynu, transmisję
na żywo jak i nagrania z wcześniejszych sesji można obejrzeć odwiedzając naszą stronę
i n t e r n e t o w ą
www.wojcieszków.pl klikając
w ikonę „TRANSMISJE
Z SESJI”. W bezpieczny sposób mogą państwo uczestniczyć w posiedzeniach. Mogą
Państwo wyrobić swoją opinię
dotyczącą przebiegu obrad,
dyskusji. Gorąco zachęcamy
do większej aktywności. Państwa komentarze, spostrzeżenia
czy uwagi mogą być w przyszłości brane pod uwagę.
Transmisja z posiedzeń Rady
Gminy to pierwsze źródło informacji. Na każdej sesji Pani
Wójt przedstawia sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
W trakcie tego sprawozdania
przekazywane są najważniejsze
informacje dotyczące Naszej
Gminy. To co udało się zrobić
i to co jest planowane w najbliższym czasie.
I tak dla tych Państwa, co nie
oglądali ostatniej Sesji Rady
Gminy Wojcieszków pragniemy w niniejszym artykule
przedstawić zwięzłe sprawozdanie z przebiegu XXVI Sesji

Rady Gminy Wojcieszków,
która odbyła się 31 grudnia
2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wojcieszków. Była to sesja wyjątkowa
ponieważ na zaproszenie Pani
Wójt i Przewodniczącego Rady
Gminy odpowiedzieli i zaszczycili nas swoją obecnością
Ryszard Szczygieł Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dariusz Szustek Starosta
Powiatu Łukowskiego i Dariusz Orzeł Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji i Remontów SP
ZOZ w Łukowie.
belskiego. W imieniu Mieszkańców i władz Gminy serPrzewodniczący Rady Gminy decznie dziękujemy. Planów na
Pan Roman Kaliński wraz przyszłość mamy dużo, tym
z Panią Wójt Agnieszką Cie- bardziej liczymy na obiecane
ślak złożyli serdeczne podzię- wsparcie i owocną współpracę
kowania za owocną współpracę przy ich realizacji.
między samorządami. Podkreślono wielki wkład Naszych Radny Sejmiku WojewódzGości w pozyskiwanie środ- twa Lubelskiego korzystając
ków zewnętrznych na inwesty- z okazji podziękował Pani
cje w Naszej Gminie. Z ust Wójt, Przewodniczącemu Rady
Pani Wójt popłynęły również Gminy, Radnym ale przede
słowa podziękowania dla Mini- wszystkim mieszkańcom Gmistra Edukacji i Nauki Pana ny Wojcieszków za słowa
Przemysława Czarnka, Woje- uznania. Oprócz podziękowań
wody Lubelskiego Pana Lecha popłynęły również gratulacje
Sprawki i dla Marszałka Wo- pod adresem Pani Wójt, Zajewództwa Lubelskiego Pana stępcy Wójta oraz Rady GmiJarosława Stawiarskiego. Pani ny Wojcieszków za rekordowy
Wójt docenia zaangażowanie rok 2020, w którym gmina
wszystkich wymienionych Wojcieszków pozyskała prawie
osób w rozwój Gminy Woj- 19 mln zł. Co plasuje Naszą
cieszków, powiatu łukowskie- Gminę w czołówce regionu.
go i całego Województwa Lu- Warto podkreślić, że Nasza

Gmina była jednym z największych beneficjentów środków
zewnętrznych w Województwie Lubelskim.
Pan Ryszard Szczygieł
z Panem Starostą Dariuszem
Szustkiem zapewnili Radnych
i Panią Wójt, że przyłożą
wszelkich starań aby wesprzeć
Gminę w staraniach o dofinansowanie na rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Wólce Domaszewskiej. W ocenie Pana Radnego wniosek został bardzo
dobrze napisany, pasuje w kryteria programowe i jest bardzo
duża szansa, że zostanie rozpatrzony pozytywnie.
W trakcie sesji został poruszony temat zakupu nowego
wozu bojowego dla OSP Świderki. Z ust Radnego Sejmiku
Województwa Lubelskiego

OBEJRZYJ TRANSMISJĘ JUŻ DZIŚ

https://portal.posiedzenia.pl/WOJCIESZKOW?
transmisja online > zakładka transmisje

|

poprzednie transmisje > zakładka archiwum
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508 ści 870 195,52 zł w całości
przewidziana jest na spłatę
zaciągniętych kredytów. Gmi2. Przebudowa drogi gminnej na nie planuje zaciągnięcia
w miejscowościach Bystrzyca, nowego kredytu.
Otylin, Helenów, Kolonia Bystrzycka, Wola Bystrzycka. W tym roku wydatki na
Jest to również inwestycja oświatę i wychowanie wyniosą
przewidziana na dwa lata. 12 562 104,11 zł. Subwencja
W tym roku na ten cel przezna- oświatowa z Ministerstwa
czono 893 329,36 zł.
Edukacji i Nauki to zaledwie
7 295 207,00 zł. To oznacza,
3. Przebudowa drogi gminnej że w tym roku na oświatę
w miejsc. Wola Burzecka, i wychowanie musimy dołożyć
Wojcieszków i Burzec. Inwe- ponad 5 mln zł. z własnych
stycja jak dwie powyższe dofi- środków. Dokładnie 5 266
nansowana z Funduszu Dróg 897,11 zł. W 2021 roku Urząd
Samorządowych pochłonie Gminy przekaże dotację na
w tym roku 1 834 473,00 zł .
funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Woj4. 50 tyś. zł przewidziano
cieszkowie w wysokości 414
w tym roku na wykonanie do000,00 zł. Na działalność klukumentacji projektowej na
bów sportowych, stowarzyszeń
przebudowę drogi wojewódzi organizacji pożytku publiczkiej nr 808 w zakresie budowy
nego przeznaczono dotację
chodnika w miejscowościach
w wysokości 80 000 zł.
Bystrzyca i Helenów. Będzie
to inwestycja współfinansowa- W 2021 roku będzie wdrażana z budżetu gminy i Woje- ny pilotażowy program Cenwództwa Lubelskiego.
trum Usług Społecznych
ten cel przeznaczono
073,45 zł.

popłynęły zapewnienia, że jak
Gminie uda się zabezpieczyć
środki na wkład własny to jest
duża szansa na pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Pani
Wójt zgadza się, że nowy wóz
strażacki będzie służył mieszkańcom całej gminy ale na
chwilę obecną nie ma w budżecie środków na ten cel. Budżet na 2021 rok i tak zakłada
wydatki w kwocie 180 tyś. zł.
na utrzymanie i działalność
jednostek OSP. Jedynym rozwiązaniem byłoby wzięcie
kredytu.
W dalszej części sesji Z-ca
Dyrektora ds. Inwestycji
i Remontów Pan Dariusz Orzeł
poinformował wszystkich
o planach SP ZOZ w Łukowie
i Zarządu Powiatu Łukowskiego dotyczących budowy nowego Ośrodka Zdrowia w Wojcieszkowie. Dzięki staraniom
Pana Dariusza Orła jak również Dariusza Szustka i Ryszarda Szczygła za dwa lata
ma zostać wybudowany i oddany do użytku nowy ośrodek
zdrowia. Pod tą inwestycję
została wykupiona działka
w miejscowości Wojcieszków.
Na obecną chwilę została opracowana dokumentacja projektowa i został złożony wniosek
o pozwolenie na budowę. Dyrekcja SP ZOZ w Łukowie
przewiduje, że do końca pierw-

szego kwartału 2021 roku zostanie ogłoszony przetarg
w celu wyłonienia wykonawcy
inwestycji. O dalszym rozwoju
sprawy będziemy Państwa
informować.
Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności urzędu
w okresie międzysesyjnym.
Korzystając z okazji Pani Wójt
przedstawiła wyłonioną w konkursie przyszłą Dyrektor
Gminnego
Żłobka
„PUCHATEK” w Wojcieszkowie Panią Agnieszkę Paśnikowską. Pani Agnieszka przedstawiła Radzie Gminy swoje
kwalifikacje. Zapewniła również, że korzystając z posiadanego wieloletniego doświadczenia przyłoży wszelkich starań aby jak najlepiej zadbać
o najmłodszych mieszkańców
Naszej Gminy.
W dalszej części Sesji Radni
pochylili się nad projektem
budżetu na rok 2021. Projekt
budżetu został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Projekt budżetu przewiduje ponad
9 163 866,66 zł na inwestycje.
1. Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Wojcieszków
i Glinne. Jest to inwestycja
rozpoczęta w roku 2020 i przewidziana do realizacji w latach
2020 i 2021. W tym roku na

„CUS”. W kwietniu GOPS
z o s ta n i e p r z e k s zt a łc o ny
w CUS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a po przekształceniu
Centrum Usług
Społecznych przeznaczy na
zadania społeczne 15 328
015,10 zł. z czego 12 733 700
6. Na realizację I Etapu pro- zł. to pieniądze rządowe a reszgramu Energia odnawialna dla ta to środki własne gminy.
Gminy Wojcieszków zagwaSystem Gospodarowania
rantowano 4 428 609,60 zł.
Odpadami Komunalnymi pla7. Ostatnią zaplanowaną in- nowo ma kosztować 850 000
westycją w 2021 roku jest zł. i tyle samo ma wynieść
do
budżetu
przebudowa świetlicy wiejskiej w p ł y w
gminy
z
tytułu
pobieranych
w miejscowości Wola Burzecka. Na ten cel Gmina przezna- opłat. System musi się bilansować.
czy 265 760 zł.
5. Na termomodernizację
budynków użyteczności publicznej Gminy Wojcieszków
zaplanowano 1 183 621,25 zł.
Jest to kolejna inwestycja na
którą pozyskaliśmy środki zewnętrzne.

Tegoroczny budżet zakłada
dochody na pozio mie
43 660 161,00 zł i wydatki
w wysokości 42 789 765,48 zł.
Powstała nadwyżka w wysoko-

Koszty związane z oświetleniem ulic na terenie Gminy to
169 000 zł. Na realizację zadań
z zakresu oczyszczania miast
i wsi zagwarantowano
►str. 6

S TR . 4

S TR . 5

S TR . 6

w budżecie 54 000 zł.
Po pozytywnym przegłosowaniu budżetu Radni pochylili
się nad uchwałą wyrażającą
zgodę na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Gminy
Wojcieszków. Uchwała dotyczyła:
1. Nieruchomość oznaczona
jako działka ewidencyjna
o numerze 508 o powierzchni
0,34 ha położona w miejscowości Wola Burzecka, stanowiąca własność gminy Wojcieszków na podstawie postanowienia o zasiedzeniu Sądu
Rejonowego w Łukowie z dnia
10 października 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt
I Ns 222/16.

wierzchni 0,06 ha położona
w miejscowości Wojcieszków,
zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 56,30 m2 oraz budynkiem
gospodarczym o powierzchni
użytkowej 133,66 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą o nr LU1U/00043058/3,

3. Nieruchomość oznaczona
jako działka ewidencyjna
o numerze 1241/5 o powierzchni 0,1345 ha
położona w miejscowości Wojcieszków, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 21,51 m2,
dla której V Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę
2. Nieruchomość oznaczona
wieczystą o nr LU1Ujako działka ewidencyjna
/00027770/2,
o numerze 1283/2 o po-

4. Nieruchomość położona
w miejscowości Wojcieszków
stanowiąca lokal mieszkalny
o powierzchni użytkowej 35,87
m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym
o powierzchni 21,52 m2 oraz
udziałem wynoszącym 5739/13999 części działki o numerze ewidencyjnym 932/4
o powierzchni 0,2549 ha dla
której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Łukowie prowadzi księgę
wieczystą o nr LU
1U/00070346/7.
Nier ucho mo ści zo staną
sprzedane w trybie określonym
w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Cena nieruchomości zostanie ustalona
w oparciu o operat szacunkowy
określający ich wartość rynkową.

Przedmiotowe działki nie
będą wykorzystane przez gminę do realizacji zadań publicznych. W wyniku wykonania
uchwały gmina uzyska dochód
w postaci ceny sprzedaży który
zostanie przeznaczony na
współfinansowanie inwestycji
realizowanych lub mających
być realizowanych przez Gminę Wojcieszków. Dochodem
gminy będzie również należność z tytułu podatku od nieruchomości.
W trakcie sesji Radni podjęli
uchwały ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, dok o n a li d r o b nej z mi a n y
w budżecie gminy na rok 2020
i podjęli uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy
Wojcieszków tak aby odpowiadał obowiązującym przepisom.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z MIANA

STAWKI , PRZETARG NA WYŁONIENIE WYKONAWCY USŁUGI

Drodzy mieszkańcy pragniemy w imieniu Władz Gminy
Wojcieszków przeprosić za
zaistniałe utrudnienia związane
z odbiorem odpadów komunalnych z Państwa posesji. Na
chwilę obecną został ogłoszony
przetarg na wyłonienie odbiorcy odpadów komunalnych
z terenu Naszej Gminy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna
i całkiem prawdopodobne, że
w momencie ukazania się biuletynu będziemy wiedzieli jaka
firma wygrała postępowanie
przetargowe. Będziemy Państwa informowali na bieżąco za
pośrednictwem naszej strony
internetowej i na Facebooku.
Niezwłocznie po podpisaniu
umowy z wykonawcą udostępnimy Państwu nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021. Do momentu opublikowania nowego

harmonogramu prosimy nie
wystawiać odpadów przed bramy posesji. Jeszcze raz przepraszamy za utrudnienia.

lektywny wynosi 15 zł od osoby. Na poprzednich stronach
biuletynu w celu przypomnienia zamieściliśmy zasady jak
prawidłowo segregować odpaNowe stawki za odbiór odpady.
dów komunalnych
Pragniemy zaznaczyć, że
Szano wni Mieszkańcy,
obecnie zgodnie z obowiązująw wyniku zwiększenia opłat za
cymi przepisami, każdy mieszodbiór odpadów komunalnych
kaniec zobowiązany jest do
przez ZZOK w Adamkach, jak
segregacji odpadów komunalrównież zwiększoną produkcję
nych. W sytuacji gdy właściodpadów komunalnych przez
ciel nieruchomości nie będzie
mieszkańców Naszej Gminy
wypełniał obowiązku zbierania
w minionym roku, Rada Gmiodpadów komunalnych w spony Wojcieszków została zoblisób selektywny, będzie zmugowana w drodze uchwały
szony do poniesienia opłaty
nr XXIV/159/20 z dnia 26 lipodwyższonej za gospodarostopada 2020 r. do podniesienia
wanie odpadami, która wynosi
opłaty za gospodarowanie odtrzykrotność stawki podstawopadami komunalnymi na terewej czyli 45 zł od osoby.
nie Gminy Wojcieszków.
Wielokrotnie informowaliOd 1 stycznia 2021 roku mieśmy Państwa, że wzrost stawki
sięczna stawka za odbiór odpaza odbiór odpadów komunaldów zbieranych w sposób se-

nych wynika z ilości produkowanych przez mieszkańców
Gminy odpadów. W wcześniejszych biuletynach wspominaliśmy, że System Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
zgodnie z ustawą musi być
zbilansowany. To znaczy, że
Gmina nie może dokładać
z budżetu do tego zadania ale
również nie może na nim zarabiać. W przypadku Naszej
Gminy w 2020 roku ilość wyprodukowanych odpadów
znacznie się zwiększyła w porównaniu do lat wcześniejszych. Ilości wyprodukowanych odpadów przewyższały
ilości wyprodukowane przez
mieszkańców większych gmin
tj. Łuków, Stanin czy Stoczek
Łukowski.
W ZZOK w Adamkach płacimy za każdą tonę przywiezionych odpadów. Im więcej od-
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padów tym większa kwota do
zapłaty. Dodatkowo w 2020
roku ZZOK w Adamkach podniósł stawkę za każdą tonę
przyjmowanych odpadów.
Stawka za wywóz odpadów
jest ustalana na podstawie
uśrednionej wartości oddawanych odpadów z lat wcześniejszych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W sytuacji gdy
mamy do czynienia z dużym
przyrostem produkowanych
odpadów ustalona wcześniej
stawka nie pokrywa powstałych kosztów. Naszej Gminy
nie stać na dokładanie do systemu zagospodarowania odpadami. W szczególności gdy
wzrost ceny nie jest spowodowany działaniami Urzędu
Gminy.
Dla zobrazowania całej sytuacji przedstawiamy zestawienie kosztów z lat 2019 i 2020.
W 2019 roku całkowity koszt
zagospodarowania odpadów
komunalnych jaki poniosła
gmina to 701 168,91 zł.
W 2020 roku
było to
963 994,24 zł. To o ponad 37%
więcej niż rok wcześniej.
Koszty znacznie wzrosły, bo
ilość odpadów znacznie się
zwiększyła.

Dlatego Władze Gminy apelują po raz kolejny do Mieszkańców o rozwagę i odpowiedzialność społeczną. Produkuj my mniej odp adów.
W szczególności BIO, które
z łatwością możemy zagospodarować jako kompost.
W celu zatrzymania niekorzystnej tendencji Rada Gminy
w drodze uchwały nr XXIV/161/20 z dnia 26 listopada
2020 określiła szczegółowy
sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
PSZOK Wojcieszków
Na terenie Gminy Wojcieszków wyznaczony został punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
zlokalizowany przy ul. Partyzantów 31 w Wojcieszkowie.
Punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych będzie
świadczyć usługi odbierania
odpadów selektywnych w każdy wtorek każdego miesiąca
(z wyjątkiem dni wolnych od
pracy przypadających na ten
dzień), w godzinach od 8.00 do

15.00 oraz co druga sobota w
miesiącu w godz. 9.00 do
13.00) – szczegóły zostaną
umieszczone w harmonogramie zbiórki .

stanowiące odpady komunalne
– do 300 kg lub 1 m3 z jednego
gospodarstwa domo wego
w danym roku kalendarzowym;

c) zużyte opony - do 4 szt.
w ciągu roku kalendarzowego
z jednego gospodarstwa domoDodatkowo ogranicza się
wego;
ilość następujących selektywnie zebranych odpadów komu- d) meble i inne odpady wielnalnych przyjmowanych przez kogabarytowe – do 200 kg
PSZOK:
z jednego gospodarstwa domowego w danym roku kalendaa) Wprowadza się limit jedrzowym.
norazowego wystawienia
ODPADÓW ZIELONYCH W sytuacji gdy nie podejw okresie od kwietnia do listo- dziemy do sprawy odpowiepada w ilości dwóch worków/ dzialnie i podjęte przez władze
pojemników o pojemności 120 gminy i Radę Gminy działania
litrów na jedną nieruchomość nie przyniosą zamierzonego
zamieszkałą. Właściciele nie- skutku, a tendencja wzrostowa
ruchomości, którzy wytwarzają w produkcji odpadów będzie
odpady zielone, mogą odpady dalej się utrzymywała, to niete kompostować w przydomo- wykluczone, że Rada Gminy
wych kompostownikach lub po raz kolejny będzie zmuszodostarczyć własnym transpor- na podnieść stawkę za odbiór
tem do PSZOK, gdzie bez o d p a d ó w k o m u n a l n y c h .
opłat dodatkowych oraz limi- Wszystkim nam zależy na tym,
tów będą one przyjmowane aby wszelkiego rodzaju opłaty
przez cały rok;
na terenie Naszej Gminy były
jak najniższe. Stawka za odb) odpady budowlane i rozbiór odpadów w głównej miebiórkowe powstałe podczas
rze zależy od mieszkańców
drobnych robót remontowych,
Naszej Gminy.
nie wymagających zgłoszenia
lub pozwolenia na budowę,
Ograniczenia w ilości
odbieranych odpadów

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
R OCZNA

STAWKA OD NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI

Drodzy mieszkańcy informujemy, że zgodnie z uchwałą
Rady Gminy nr XXIII/153/20
z dnia 10 listopada 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie Gminy Wojcieszków
na rok 2021, została uchwalona roczna stawka podatku od
nieruchomości budynków
mieszkalnych lub ich części.
Zgodnie z uchwałą stawka ta
wynosi 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Wcześniej obowiązująca stawka

tego podatku wynosiła 0,65 zł.
Jednak uchwałą zwalniającą
Rada Gminy opłatę tą zniosła.
Od tego roku każdy mieszkaniec będzie zobowiązany
wnieść opłatę za każdy metr
kwadratowy powierzchni
mieszkalnej we wcześniej
wspomnianej kwocie 20 groszy.
W związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy nowego podatku wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do złożenia
informacji o nieruchomościach

oraz obiektach budowlanych
(IN-1) wraz z załącznikiem do
infor macji ZIN-1 Dane
o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu.
Wyżej wymienione dokumenty
można pobrać osobiście
w urzędzie gminy, jak również
drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zostanie dla Państwa przygotowana szczegółowa informacja jak prawidłowo wypełnić
Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz załącznik Dane
o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu.

Ponadto pracownicy Urzędu
Gminy są do Państwa dyspozycji. Wszelkie informacje możW najbliższym czasie będzie na uzyskać w Urzędzie Gminy
również możliwość odebrania w pokoju nr 4 lub telefoniczdokumentów od Państwa Soł- nie pod nr 25 755 41 24 lub
tysów.
25 755 41 01 wew. 13.
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ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
S TAWKI

PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W NASZEJ GMINIE W

2020 I 2021

ROKU

W tabeli po lewej stronie przedstawiamy wartości podatków i opłat
lokalnych uchwalonych
przez Radę Gminy Wojcieszków na rok 2020
(lewa kolumna) i na rok
2021 (prawa kolumna).
W kolumnie środkowej
przedstawiona jest maksymalna stawka podatków lokalnych dozwolona przez ministra finansów.
W celu wyjaśnienia
podatek od nieruchomości budynków mieszkalnych do końca 2020 roku
wynosił 65 groszy. Decyzją Rady Gminy był
on zniesiony. Od 2021
roku podatek będzie pobierany w pomniejszonej
kwocie równej 20 groszy.
W tabeli poniżej prezentujemy zestawienie
poszczególnych podatków i opłat lokalnych
w sąsiednich gminach.

STAWKI PODATKÓW LUB OPŁAT LOKALNYCH W ROKU 2021
Z ESTAWIENIE

PODATKÓW LUB OPŁAT LOKALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

