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TAK dla rozwoju Wołomina
NIE dla bubli prawnych

„

Na razie udało się
zatrzymać zły projekt
zgłoszony przez posła
Jacka Sasina.

”

w numerze m.in.:
• Pozytywna promocja Wołomina
• Tańsze bilety na liniach „W” i „J”
• Inwestycje nie tylko na Sławku
• PKP podaje termin oddania tuneli
• Poradnik podatkowy
Konsekwencje braku rozmowy
z ludźmi o ich sprawach
– poseł Jacek Sasin lawiruje
w temacie „własnego” projektu.

Burmistrz Elżbieta Radwan jest za pogłębianiem współpracy
metropolitalnej, bo to oczywisty kierunek rozwoju dla Wołomina.
Już w 2015 r. pozytywnie oceniała możliwości, które otwierała 

Ustawa o związkach metropolitalnych
• projekt rządowy, rygor konsultacji, zapewnione ﬁnansowanie
• konieczna zgoda rady miasta rdzeniowego, 70% gmin i 50% powiatów
• uchwalona przez Parlament 25.06.2015 r.
• podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 28.10.2015 r.
• niestety rząd nie wydał rozporządzeń wykonawczych – ustawa nie może zadziałać…
natomiast zwraca uwagę, jakie wady ma 

Ustawa Sasina
• projekt poselski, brak rygoru konsultacji, brak ﬁnansowania
• brak debaty z mieszkańcami i ekspertami przed skierowaniem do Sejmu
• kształt metropolii narzucony odgórnie, sprzeciw społeczeństwa i samorządów
• poważne wątpliwości dotyczące skutków i ostatecznych zapisów ustawy, m.in.:
• kto przejmie długi likwidowanych powiatów?
• jak zostanie zorganizowana nowa sieć szpitali?
• czy w nowym „mega-powiecie” wzrosną stawki OC?
• jak będą ﬁnansowane zadania z zakresu utrzymania i rozwoju dróg powiatowych,
wojewódzkich i krajowych?
• czy z systemu transportowego ZTM znikną Radzymin, Kampinos, Leszno i Prażmów?
• dlaczego projekt powstawał w tajemnicy i bez konsultacji
z mieszkańcami i ekspertami?
• co ze środkami unijnymi w gminach wiejskich?
• co z ﬁnansowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych?
w tym samym czasie powstaje 

Ustawa dla Śląska
• projekt rządowy, rygor konsultacji, zapewnione ﬁnansowanie
• konieczna zgoda rady miasta rdzeniowego i 70% gmin
• roczna debata z mieszkańcami, samorządowcami i ekspertami zanim projekt
traﬁł do Sejmu

Burmistrz Radwan:

W czym podwarszawskie gminy i Warszawa są gorsze od Śląska?
W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

3 lutego br., Radio Zet
„Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy jest dobry, nie ma do niego żadnych merytorycznych zarzutów.”
„Prace nad ustawą metropolitalną warszawską, ze strony
PiS, trwały od 2005 roku.”
„Obszar metropolii warszawskiej, to nie jest żadne widzimisię, to jest wynik wielu lat pracy samorządu województwa mazowieckiego, który - biorąc pod uwagę różne aspekty – powiązania funkcjonalne, infrastrukturalne,
przepływy ludności, wartość zabudowy, gęstość zaludnienia – wykreślił granicę warszawskiej metropolii”.
8 lutego br., spotkanie z samorządowcami
„to jest projekt nawet bardzo niedoskonały”
„będziemy usuwać złe przepisy w trakcie prac”
Na pytanie wójta gminy Nieporęt, dlaczego Wołomin
jest w projekcie aglomeracji, a nie ma Radzymina poseł Sasin nie odpowiedział. Tymczasem w projekcie
nie uwzględniono również innych gmin, które należą
do obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
m.in. Podkowy Leśnej.
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PiS zmienia stanowisko w sprawie
projektu ustawy metropolitalnej
i obiecuje konsultacje.
8 lutego br., spotkanie z samorządowcami
wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera:
…ja się nie dam wciągnąć w grę polityczną
…macie ogromne doświadczenie, macie mandat, aby
mieszkańców reprezentować (do samorządowców)

foto: www.mazowieckie.pl

…rozpoczęto cykl spotkań roboczych, dzięki którym wypracowane zostaną kierunki i zakres zmian w projekcie ustawy

Deklaracja o rozpoczęciu konsultacji padła z ust wojewody
mazowieckiego Zdzisława Sipiery i posła Jacka Sasina
podczas spotkania w dniu 8 lutego.

Samorządowcy oczekują
wycofania z Sejmu ustawy Sasina,
którą oceniają jako antyspołeczną i antysamorządową. Autorem nowego projektu powinien być rząd
i resort administracji, a prace nad nim muszą się toczyć
w oparciu o szerokie i uczciwe konsultacje. W proces
dialogu należy włączyć środowiska lokalne oraz ekspertów. Nie może być zgody na decydowanie za nas bez
nas, dzielenie społeczeństwa i dezinformację. Projekt
ustawy musi zostać zaakceptowany przez mieszkańców
Warszawy i podwarszawskich gmin.

Niezależnie od toczącej się
debaty wokół zmian ustawowych,
samorządy będą kontynuować i rozwijać
współpracę w ramach metropolii warszawskiej,
w oparciu o dostępne instrumenty prawne
i organizacyjne.

Deklaracja: Nic o nas bez nas
Burmistrz Radwan zdecydowanie zareagowała na poselski
projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który
został złożony do Sejmu bez konsultacji z obywatelami.
Poselski projekt ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który dotyczy
33 gmin i ponad 2,5 mln
osób został złożony do Sejmu bez konsultacji z obywatelami. Narusza on interesy
mieszkańców stołecznych
i podwarszawskich gmin.
Nie możemy się zgodzić
na to, by władza ignorowała głos obywateli i podejmowała za nich decyzje.
Z ludźmi trzeba rozmawiać.
Wszyscy na to zasługują, na
tym polega demokracja.
Zarząd Związku Miast Polskich w stanowisku z 20
stycznia 2017 r. tak podsumował jakość tworzonego
obecnie prawa: „…brak rzetelnych konsultacji społecznych oraz zbyt krótki czas
na opiniowanie projektów.
Projekty poselskie tworzone
są praktycznie bez żadnych
reguł, w tym bez obowiązku konsultacji. Parlament
praktycznie zmarginalizował
instytucję wysłuchania publicznego, a także nie traktuje poważnie większości
projektów obywatelskich”.

Dlatego słusznym żądaniem jest oczekiwanie:
1. Wycofania z Sejmu antyspołecznej i antysamorządowej „ustawy Sasina”. Nie
powinna być ona w ogóle
przedmiotem obrad.
2. Przeprowadzenia przez
rząd uczciwych konsultacji
społecznych na temat ustroju
miasta stołecznego Warszawy. Autorem nowego projektu powinien być rząd i resort
administracji w ścisłej współpracy z samorządami.
3. Włączenia w konsultacje jak najszerszych grup
społecznych, reprezentujących wszystkie środowiska
lokalne oraz ekspertów.
4. Przedstawienia wszystkich konsekwencji planowanych rozwiązań: prawnych,
ﬁnansowych, zarządczych
i innych, które będą miały
wpływ na codzienne życie
mieszkańców.
5. Przestrzegania zasady, że ludzi trzeba słuchać
– „i młodszych i starszych,
i biednych i bogatych”, bo
Polska jest naszym wspólnym dobrem.

6. Unikania przez rząd arogancji i pychy oraz kierowania się w swojej pracy pokorą, umiarem, roztropnością
w działaniu i odpowiedzialnością.
Powyższe zasady muszą
dotyczyć wszelkich działań
rządu i parlamentu. Sprawy
socjalne są bardzo ważne,
bo pozwalają na godne
życie. Ale nie można zapominać o sferze wolności
osobistej i przywiązaniu do
naszych małych Ojczyzn.
Nie może być zgody na podejmowanie decyzji za nas
i „uszczęśliwianie na siłę”.
Jesteśmy jednym Narodem
i wszyscy kochamy Polskę.
Czas na prawdziwą dobrą
zmianę w samorządach
– zmianę, która skończy
z dzieleniem Polaków i będzie szanować zasadę, która
jest prawem każdego Polaka: „Nic o nas bez nas”.
Wołomin,
dn. 3 lutego 2017 r.
Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
niconasbeznas.org

Stanowisko Zarządu
Związku Miast Polskich
Zarząd ZMP negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Projekt poselski:
1) jest niezgodny z podstawowymi zasadami samorządu
terytorialnego,
objętymi gwarancjami konstytucyjnymi;
2) powstał bez konsultacji
z zainteresowanymi jed-

nostkami samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza
z gminami, które – wg art.
164 ust. 1 Konstytucji RP –
są podstawowymi jednostkami samorządowymi;
3) został przedstawiony
bez innych, nieodzownych

projektów aktów prawnych,
w tym zwłaszcza dotyczących ﬁnansowania nowej,
„metropolitalnej” jednostki
samorządu terytorialnego.
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Media negatywnie
o projekcie ustawy PiS
kolegom z okręgów podwarszawskich, którzy będą
musieli odpierać atak, a nawet nie zostali uprzedzeni.
Wizerunkowo też nie wygląda to dobrze.
06.02.2017: Przy okazji
dużych emocji, jakie wzbudził projekt ustawy dotyczący powiększenia Warszawy
wyszło na jaw, że był on
przygotowywany w tajemnicy nawet przed większością
warszawskich posłów PiS
i tymi, którzy... się pod nim
podpisali. Do takich ustaleń
dotarła Wirtualna Polska.
Warszawski parlamentarzysta PiS stwierdził w nieoﬁcjalnej rozmowie: – Prace
toczyły się w ukryciu, nikt o
nich nie wiedział. Wcześniej
na żadnym posiedzeniu klubu nikt nawet nie sygnalizował, że będzie taki projekt.
Ogłaszanie, że to tylko pomysł, który może ulec zmianie, jest niepoważne. Inny
dodał: – Nie zazdroszczę

04.02.2017: Nic nie wiedzą o Warszawie, a chcą ją
zmieniać
Pod projektem ustawy
o ustroju Warszawy, która
zmieni stolicę w gigantyczną
metropolię od Narwi po Pilicę, podpisali się, z jednym
wyjątkiem, posłowie spoza
Mazowsza. Zupełnie nieorientujący się w sprawach
Warszawy! Nie wiedzą, ile
kosztuje bilet, nie znają nawet... liczby dzielnic!
Autorem projektu ustawy,
która łączy 33 gminy na Mazowszu i 18 warszawskich
dzielnic w jedno miasto stołeczne Warszawa jest poseł
mazowiecki Jacek Sasin.
Jednak wśród tych, którzy
podpisali się pod projektem, wiedzy o stolicy odmó-

wić nie można tylko Ewie
Tomaszewskiej, byłej radnej
sejmiku Mazowsza. Pozostali to posłowie PiS wybrani z: Gorzowa, Krosna,
Nowego Sącza, Lublina,
Rzeszowa czy Chrzanowa.
Nie ukrywają, że szczegółów ustawy nie znają. Piotr
Babinetz przyznał wprost,
że nazwiska posłów pod
ustawą znalazły się przez
przypadek.

06.02.2017: Sasin nie zapytał ich o zdanie, więc zrobiliśmy to za niego.
Stacja TVN Warszawa
przeprowadziła
ciekawą
sondę wśród samorządowców z podwarszawskich
gmin, które miałyby zostać
objęte ustawą o ustroju
m.st. Warszawy. Rezultat
jest dla projektu miażdżący:

ODPOWIEDZI BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I PREZYDENTÓW

Prawo tworzone w pośpiechu
odbija się czkawką
21.02.2017: PiS kapituluje w sprawie wycinki drzew! Będzie nowelizacja ustawy
A jednak! Po fali krytyki, jaka spadła
na głowę ministra środowiska Jana Szyszki, PiS kapituluje ws. ustawy o wycince drzew. Wicemarszałek Sejmu
Ryszard Terlecki zapowiedział, że rozpoczęto prace nad
nowelizacją ustawy.
– Rzeczywiście, potwierdzamy, że będziemy składać
nowelizację ustawy – powiedziała Mazurek na popołudniowej konferencji prasowej w Sejmie. Towarzyszył jej
wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki.
Zmiany w regulacjach dotyczących wycinki drzew zostały przegłosowane przez Sejm podczas nocnego głosowania, 16 grudnia ub. roku.
22.02.2017: Polska produkuje
najwięcej prawa w historii
W 2016 r. w Polsce weszło
w życie 31,9 tys. stron maszynopisu nowego prawa,
czyli najwięcej przynajmniej od 1918 r. i o 7,5 proc. więcej niż w rekordowym 2015 r. – wynika z obliczeń ﬁrmy
Grant Thornton. Skraca się też czas, w którym parlament pracuje nad ustawami. Obecnie jest to średnio 77
dni, wobec około 200 dni dekadę temu.
W 2016 r. w życie weszło w Polsce 2306 ustaw i rozporządzeń. Łącznie miały one 31,9 tys. str. maszynopisu, co
jest równe „wieży” dokumentów o wysokości 3 m.
Aby zapoznać się z nowymi przepisami, przedsiębiorca
powinien każdego dnia roboczego przeczytać 128 stron
nowych aktów prawnych i poświęcić na to 4 godziny
17 minut pracy.
Polski parlament coraz krócej pracuje nad ustawami.
Obecnie cała ścieżka zajmuje 77 dni, czyli tempo prac
w ciągu dekady wzrosło trzykrotnie.
Obecnie do 67 proc. uchwalanych ustaw Senat nie
zgłasza żadnych poprawek. To dwa razy więcej niż dekadę temu.
Żeby mierzyć skalę zmienności prawa, ﬁrma audytorsko-doradcza Grant Thornton uruchomiła dwa lata temu
swój „Barometr otoczenia prawnego w polskiej gospodarce”, czyli projekt badawczy, który na konkretnych liczbach pokazuje, jak dużo prawa produkuje się w Polsce
w danym okresie.

Nie może być naszej zgody na decydowanie
o nas bez nas. Wycięte drzewa straciliśmy
bezpowrotnie. Nie pozwólmy, by pocięto
nasze małe Ojczyzny!
Rok 2016 był kolejnym – piątym z rzędu – w którym
produkcja prawa w Polsce pobiła historyczny rekord.
W życie weszło 31 906 stron maszynopisu aktów
prawnych najwyższej rangi – ustaw i rozporządzeń. To
o 7,5 proc. więcej niż w 2015 r., 24 proc. więcej niż dwa
lata temu, 82 proc. więcej niż pięć lat temu i 328 proc.
więcej niż w 2000 r.

#NICoNASbezNAS
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Rodzice i nauczyciele pytają
o nowy rok szkolny w Wołominie
Urzędnicy w Wołominie intensywnie pracują nad przygotowaniem do zmian oświatowych w gminie, które
mają nastąpić już z końcem wakacji. Pomimo, że od września tego roku gimnazja będą już wygaszane, a
szkoły podstawowe powiększane o kolejne klasy, wciąż nie ma wszystkich rozporządzeń oraz wytycznych
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty. Czasami bywają wręcz sprzeczne.
– Robimy wszystko, co
możliwe, żeby dzieci zyskały, a nie straciły na reformie,
by jak najmniej nauczycieli
straciło pracę – opowiada
o działaniach nad przygotowaniem do nowego roku
szkolnego burmistrz Wołomina. – To Sejm przyjął
ustawę, której skutki odczują zaniepokojeni rodzice
i nauczyciele. Jako samorząd staramy się zniwelować
jej negatywne skutki i przemieniać w pozytywy dla naszej gminy. Tak właśnie będzie ze szkołami na osiedlu
Niepodległości – wyjaśnia
Elżbieta Radwan. Zgodnie
z obecnymi założeniami
nie będzie zmian obwodów
szkół podstawowych, z wyjątkiem SP 7, gdzie szkoła
będzie zatrudniać nauczycieli, a nie zwalniać. Trwają
również działania koordynujące zatrudnienie nauczycieli, dla których z powodu

wygaszania gimnazjów nie
będzie pracy.
Gimnazjum nr 3 na
Os.Niepodległości
w Wołominie zostanie
przekształcone w szkołę podstawową. Szkoła

Podstawowa nr 7, która
„pęka w szwach” zostanie odciążona, co wpłynie
pozytywnie na warunki
kształcenia. Odpowiednia
liczebność uczniów w klasach jest bardzo istotna

w komforcie pracy dziecka i nauczyciela.
– To tylko jedno z zadań,
nad którym intensywnie
pracujemy – mówi Elżbieta
Radwan, burmistrz Wołomina. Od początku kaden-

cji inwestycja w edukację
dzieci i młodzieży jest jej
priorytetem.
Narzucenie
przez ustawodawcę zmian
w oświacie, które nie zostały
właściwie przygotowane do
wdrożenia,
spowodowały
duże kłopoty we wszystkich
gminach w Polsce.
W gminie Wołomin sześć
zespołów szkół (szkoła podstawowa plus gimnazjum)
zostanie przekształconych
w ośmioletnie szkoły podstawowe. Według obecnego
stanu wiedzy, jak podaje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
w Wołominie, zatrudnienie
w placówkach oświatowych
może ulec zmianie dopiero
od września 2019 r., kiedy
ostatecznie zostaną zlikwidowane gimnazja. Wtedy
zamiast łącznie dziewięciu poziomów kształcenia
w gminie Wołomin pozostanie osiem.

Czy warto pozyskać 800 tys. zł na parking?
W ramach przebudowy parkingu miejskiego przy ul. Gdyńskiej róg Piłsudskiego powstanie 96 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 6 stojaków na łącznie 12 rowerów. To jedyny teren, na który gmina dysponuje prawną możliwością zagospodarowania na cele parkingowe, spełniający wymagania
bliskości dostępu do środków komunikacji publicznej. Tylko na tego typu lokalizacje można było występować
o wsparcie ze środków zewnętrznych według koncepcji „Parkuj i Jedź”. Trwająca przebudowa linii kolejowej
uniemożliwia obecnie skorzystanie z terenów, które dopiero w przyszłości może zwolnić PKP.
W 2016 roku Gmina Wołomin uzyskała wszelkie
niezbędne pozwolenia budowlane i złożyła wniosek
o doﬁnansowanie przebudowy parkingu. W grudniu
zapadła decyzja o doﬁnansowaniu w kwocie nieprzekraczającej 801.079,99 zł.
Całkowita wartość projektu
wynosi 1.001.349,99 zł.
Projekt przebudowy zakłada zwiększenie liczby miejsc
dla samochodów i rowerów,
wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej i biologicznie
czynnej, odwodnienie terenu
parkingu oraz zmiana instalacji elektrycznych – oświetlenie – na instalacje energooszczędne.
Dzięki realizacji parkingu
według koncepcji „Parkuj
i jedź” w okolicy linii kole-
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jowej i przystanków autobusowych, poprawią się
możliwości pozostawienia
pojazdu i przesiadki w inny
środek transportu.
Projekt pn. „Przebudowa
parkingu „Parkuj i Jedź”
przy ul. Gdyńskiej, róg ul.
Piłsudskiego w Wołominie”
doﬁnansowany
zostanie
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej
IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania
4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność
miejska w ramach ZIT”
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.

W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

Pozytywna promocja

Wołomina
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina okazała się niekwestionowaną liderką wśród polskich prezydentów i burmistrzów i została najlepszym samorządowcem roku.
Tytuł przypadł również
marszałkowi województwa
mazowieckiego Adamowi
Struzikowi oraz radnemu
Zbigniewowi Jurkowskiemu
z Lublina.
Plebiscyt na najlepszego
samorządowca roku 2016
zorganizował Portal Samorządowy. Jak się okazało
popularność plebiscytu była

bardzo duża. W internetowym głosowaniu oddano
ponad 150 tysięcy głosów.

Głosować można było od
1 stycznia 2016 do 10 lutego 2017 roku.
Tytuły
„Samorządowca
Roku 2016” oraz specjalne nagrody serwisu Portalsamorzadowy.pl
zostaną
wręczone w maju podczas
uroczystej gali IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Informacja o zbiórce
odpadów wielkogabarytowych
oraz sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

Tańsze bilety
na liniach „W” i „J”

Urząd Miejski w Wołominie informuje, iż wspólnie
z Miejskim Zakładem Oczyszczaniaw Wołominie
Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego
od mieszkańców miasta i gminy Wołomin.

Z Wołomińską Kartą Seniora już od 1 marca
bilety na liniach autobusowych „W” i „J”
będą tańsze o złotówkę.
Jednym z głównych priorytetów burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan są
seniorzy, których w gminie mamy blisko 12 tysięcy. Dla nich jesienią 2016
roku powstała Wołomińska
Karta Seniora. Podczas lutowych rozmów udało się
wynegocjować specjalną
zniżkę dla seniorów od ﬁrmy STALKO, posiadającej

linie autobusowe jeżdżące
do Warszawy.
Dzięki temu posiadacze Wołomińskiej Karty
Seniora już od 1 marca
2017 roku zapłacą za bilet
w autobusach Linii „W”
i „J” o złotówkę mniej! Od
tego dnia ﬁrma STALKO,
właściciel linii autobusowych, jest partnerem programu Wołomińskiej Karty

Lista organizacji pożytku publicznego
i celów szczegółowych do otrzymania
1% podatku z PIT dostępna jest na stronie
http://wolomin.org/aktualnosci/1-zostaw-w-gminie-wolomin/
Jeżeli znasz organizację, która powinna się znaleźć
na tej liście prosimy o wypełnienie ankiety
pod wspomnianym wyżej adresem www.
Organizacje OPP zarejestrowane w naszej gminie
możesz też znaleźć używając wyszukiwarki
http://www.ﬁnanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/
wyszukiwarka-opp wpisując w polu „ADRES”
– hasło „wołomin”.

Seniora. Senior, żeby uzyskać zniżkę, powinien okazać kartę kierowcy przy
wejściu do autobusu.
Kolejną dobrą informacją
jest przedłużenie od 1 marca linii autobusowej „J” do
Zagościńca. Dzięki temu
pojawią się dwa nowe przystanki: GEODETÓW – GALERIA HANDLOWA oraz
ZAGOŚCINIEC – SZKOŁA.

Odpady należy wystawić przed posesję
do godz. 600 w dniu zbiórki odpadów
według poniższego harmonogramu
Objaśnienia dotyczące rodzajów odpadów
Odpady wielkogabarytowe – odpady o dużych lub
nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły,
krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle toaletowe, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)

Frontem do rodzica,
czyli przewijaki w urzędzie
Głodny bobas i pełna pielucha? W Urzędzie Miejskim w Wołominie
to już nie problem :) Mamy przewijaki i nie obawiajcie się ich użyć
– tak o nowej inicjatywie napisano na miejskim proﬁlu facebooka.

– urządzenia zasilane prądem lub bateriami, takie jak:
pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, radia, odtwarzacze,
żelazka, wiertarki, telefony komórkowe i inne podobne
sprzęty.
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

Miasto Wołomin – 18 marca 2017 r.
Gmina Wołomin – 25 marca 2017 r.

ZASŁUŻONY
DLA WOŁOMINA

Na pierwszym piętrze
Urzędu Miejskiego zainstalowane zostały dwa punkty

do przewijania. Jeden znajduje się w toalecie, drugi
wraz z miejscem do karmienia przy sali 106. Tego
samego dnia, kiedy zostały zamontowane, miały już
swoich
odwiedzających.
Mieszkańcy w mediach
społecznościowych jedno-
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Uprzejmie informuję, iż wnioski o przyznanie Medalu
„Zasłużony dla Wołomina” można składać do 20 marca 2016 roku /poniedziełek/ w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4.

Medal ten przyznawany jest osobom ﬁzycznym i prawnym za wybitne dokonania na płaszczyźnie zawodowej
i społecznej dla Gminy Wołomin i jej mieszkańców.
znacznie ocenili inicjatywę:
„super pomysł!”.

Burmistrz Wołomina
/-/ Elżbieta Radwan
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Nabór do
Rady Sportu
Burmistrz Wołomina ogłasza nabór na członków
Rady Sportu w Wołominie i zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania
w zakresie kultury ﬁzycznej do zgłaszania kandydatów na członków Rady Sportu w Wołominie.

Rada Sportu w Wołominie jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących organizacji
i koordynacji działań w zakresie kultury ﬁzycznej na
terenie gminy Wołomin. Zgłoszenia kandydata można dokonać do dnia 13 marca br. do godziny 19.00
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego

w Wołominie według wzoru zgłoszenia kandydata
zamieszczonego na stronie www.wolomin.org

PKP podaje termin

Masz Konﬂikt?
Skorzystaj z Prawa
Do Mediacji
W Sądzie Rejonowym w Wołominie, przy ulicy Prądzyńskiego 3A, w sali nr 234, II piętro, w Punkcie Informacyjnym ds. Mediacji zawodowi mediatorzy pełnią dyżury
w następujących dniach:
• każdy drugi poniedziałek miesiąca,
w godzinach 10.00–12.00
• każda druga środa miesiąca,
w godzinach 11.00–13.00
• każdy drugi piątek miesiąca,
w godzinach 10.00–15.30
Dyżury w pokoju nr 234, II piętro.

Mediacja – to próba doprowadzenia do ugodowego,
satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konﬂiktu
na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy
udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konﬂiktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu
kompromisu.
Wszystkie porady mediatorów w Punkcie Informacyjnym ds. Mediacji w zakresie spraw cywilnych, karnych
oraz rodzinnych i nieletnich są bezpłatne.
PAMIĘTAJ: Propozycję rozwiązania trudnej sytuacji
w mediacji proponują sami zainteresowani. Jeśli strony
ustalają warunki ugody, to jest większa szansa, że będą
ich przestrzegać, niż gdy rozwiązanie narzucone jest
z zewnątrz. Tak wypracowane porozumienie daje szansę na to, że będzie ono satysfakcjonujące i trwałe.
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oddania tuneli
Po kilku latach mniej lub bardziej intensywnych prac PKP Polskie Linie Kolejowe w odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego
z pytaniem „Jaki termin zakończenia inwestycji jest realny?”,
w końcu odpowiedziały: „Termin zakończenia inwestycji to
31 maja 2017 r.”
Prawie każdy mieszkaniec
odczuwa
niedogodności
związane z przebudową linii
kolejowej w naszym mieście. Użytkownicy kolei są
już zadowoleni ze zwiększe-

nia częstotliwości kursowania pociągów podmiejskich
w godzinach szczytu. Zdecydowanie mniej zadowoleni są z organizacji ruchu
przy peronach. Zastąpienie

dwóch przejazdów w Wołominie tylko jednym, w świetle ulicy Sikorskiego, doprowadza do „białej gorączki”
nawet najspokojniejszych
kierowców.

ZEC
Publikujemy postępowania przetargowe na dostawy
i prace budowlane związane z realizacją planów
remontowo-inwestycyjnych
w pierwszym półroczu
2017r., na m.in.
• dostawy materiałów
i urządzeń niezbędnych do
realizacji remontów instala-

cji i urządzeń pomocniczych
kotłów oraz pompowni(wentylatory podmuchu, pokłady
rusztowe kotłów WR-25),
sieci oraz węzłów ciepłowniczych (pompy obiegowe
oraz cyrkulacyjne, układy automatycznej regulacji, układy pomiarowo-rozliczające,
armatura).
• roboty budowlane związane z realizacją przyłączeń
do miejskiej sieci ciepłowniczej m. in. przy ul. Wileńskiej,
ul. Wysockiego, ul. Geodetów.
• dostawy nowych kom-

paktowych węzłów ciepłowniczych dla budynków przy
ul. Chrobrego 1, 3, 6.
Jest to również miesiąc,
w którym: rozpoczynamy
realizację dostaw miału
węglowego na rok 2017;
przeprowadzamy wiosenne
przeglądy naszej infrastruktury ciepłowniczej (ok. 250
węzłów cieplnych oraz ok.
43 km sieci ciepłowniczej);
ﬁnalizujemy przygotowanie
dokumentacji projektowych
na obiekty przyłączane
w drugiej części roku.

Spółka do końca marca
2017 r. planuje poniższe działania
• Wyłonić Wykonawcę
w postępowaniu na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Księżycowej i Gwiaździstej w Zagościńcu,

• Wyłonić Wykonawcę
w postępowaniu na modernizację budynku PWiK przy
ul. Ogrodowej w Wołominie,
• Rozpocząć prace wykonawcze związane z budową
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji
w drogach dojazdowych do
ul. Geodetów w Wołominie,
• Rozpocząć prace wykonawcze związane z budową

sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Torfowej i ul. Błońskiej
w Wołominie,
• Rozpocząć prace wykonawcze związane z budową sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami do
granic posesji w drodze
dojazdowej do ul. Batalionów Chłopskich w Nowych
Lipinach.

WOŁOMIN
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Tory kolejowe

Parking przy torach, pętla autobusowa, ścieżka
rowerowa, czyli inwestycje na Sławku i nie tylko
Wczesną jesienią tego roku mieszkańcy Sławka zyskają nie tylko parking dla samochodów bezpośrednio przy stacji kolejowej, ale również ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Laskowej, która przy torach będzie zakończona parkingiem dla rowerów. Tam też, przy samym wejściu na stację kolejową Wołomin i podziemnym przejściu dla pieszych na drugą stronę torów (łączącym ulice Laskową z Legionów), powstanie druga
pętla autobusowa. Łącznie na ul. Laskowej od Armii Krajowej do torów powstaną 62 miejsca postojowe,
w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.
Wprowadzenie wykonawcy na budowę ul. Laskowej
powinno nastąpić jeszcze
w marcu. Prace przy przebudowie potrwają do wczesnej jesieni. Wtedy mieszkańcy zyskają ponad 800
metrów nowoczesnej ulicy
z energooszczędnym oświetleniem, ze ścieżką rowerową z betonu asfaltowego na
całej długości i przyzwoitym
chodnikiem. W końcu skończą się problemy z dziurawym chodnikiem, kałużami
i ochlapywaniem przechodniów przez przejeżdżające

pojazdy. Dodatkowo powstanie tzw. wyniesione
skrzyżowanie z ul. Gdyńską
i Tęczową.
Kolejną inwestycją na
Sławku, o której już informowaliśmy w poprzednich
wydaniach informatora i której budowa rozpocznie się
wczesną wiosną, to budowa
pasażu na ul. Piłsudskiego,
pomiędzy skrzyżowaniem
z Armii Krajowej i torami.
Pojawi się tam nowoczesny
ciąg pieszojezdny w stylu
retro, ze stylowymi lampami
i ławkami.

70% zaplanowanych inwestycji już w realizacji
Na 91 zadań wymienionych w załączniku inwestycyjnym opiewającym na kwotę 32 961 735 zł, gmina
Wołomin rzeczowo realizuje już około 70% tych zadań. Niektóre z nich są kontynuacją prac rozpoczętych
w poprzednim roku.
W zakresie inwestycji drogowych
Po przeprowadzeniu procedur o zamówienie publiczne podpisano
Trwają postępowania o zamówienia publiczne dla realizacji
umowy z Projektantami na wykonanie projektów następujących dróg: następujących inwestycji:

1) ul. Gryczanej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów
1) budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu
2) ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja
2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb
3) ul. Oleńki w Wołominie
budowy ul. Legionów na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Wołomińskiej
4) ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do rowu,
3) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Górnej
5) drogi gminnej odcinek Duczki – Nowe Grabie – Mostówka,
w Nowych Lipinach
6) ul. Wiosennej od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga w Wołominie,
4) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piwnej
7) ul. Diamentowej w Wołominie,
5) budowy parkingu przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego
8) przebudowy ul. Żelaznej wraz z przebudową pętli autobusowej
6) ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
i budową zatoki postojowej TAXI,
7) budowy ul. Laskowej od linii kolejowej do ul. Wiosennej
8) remont generalny budynku Muzeum Zoﬁi i Wacława Nałkowskich
9) budowy ciągu pieszo-jezdnego ul. Wspólnej w Nowych Lipinach
9) budowa parku przy Muzeum Zoﬁi i Wacława Nałkowskich
10) ul. Przepiórczej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Słowiczej
10) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb
11) ul. Mickiewicza na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Matejki
utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach
12) ul. Turystycznej w Duczkach na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej
13) ul. Przytorowej w Duczkach odcinek od Willowej do Kolorowej
z odwodnieniem i oświetleniem
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Poradnik podatkowy

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: usta-

wa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 250 ze zm.).
Podmioty zobowiązane
do ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

• Właściciele nieruchomości,
zamieszkanych
oraz niezamieszkanych
położonych na terenie
gminy Wołomin.
• Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości
wykorzystywanych jedynie przez część roku na
cele rekreacyjne.
Obowiązek ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

• za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (dotyczy
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy),
• za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne (dotyczy
nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, np. działalność
gospodarcza, obiekty użyteczności publicznej).
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Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele

nieruchomości zamieszkanych oraz niezamieszkanych są zobowiązani
złożyć do Burmistrza Wołomina w terminie 14 dni
od – odpowiednio:
• zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca,
• powstania na danej
nieruchomości
odpadów komunalnych,
• do 31 stycznia 2017 r.
właściciele nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub
innych
nieruchomości
wykorzystywanych jedynie przez część roku na
cele rekreacyjno–wypoczynkowe.
W przypadku zmiany danych (tj. narodziny dziecka, zgon członka rodziny,
likwidacja
działalności
gospodarczej, sprzedaż
mieszkania, itp.) będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek
złożyć pierwszą dekla-

rację, w terminie 14 dni
od daty zamieszkania lub
daty powstania odpadów
komunalnych na nieruchomości.
Druk deklaracji dostępny
jest do pobrania na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Wołominie, w zakładce formularze i wnioski do pobrania Wydział
Opłat i Podatków Lokalnych, który po wypełnieniu
można wysłać pocztą lub
złożyć w Wydziale Opłat
i Podatków Lokalnych,
Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4,
w pok. 118.
Wysokość
stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkanych wynosi:
• 7 zł od osoby/m-c,

nej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez
część roku na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.
• 189 zł od domku lub
innej nieruchomości wykorzystywanej
jedynie
przez część roku na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe jeżeli odpady nie
są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
za pojemnik o określonej
pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których
powstają odpady komunalne tj. nieruchomości,
na których prowadzona
jest działalność gospodarcza, społeczna lub
publiczna:

12) 33 m3 — 3300 zł
13) prasokontener 16 m3
— 2600 zł
14) prasokontener 20 m3
— 2900 zł
15) prasokontener 33 m3
— 4500 zł
jeżeli odpady nie są
zbierane i odbierane
w sposób selektywny:

1) 60 litrów — 20 zł;
2) 80 litrów — 22 zł;
3) 120 litrów — 27 zł;
4) 140 litrów — 29 zł;
5) 240 litrów — 31 zł;
6) 660 litrów — 60 zł;
7) 770 litrów — 66 zł;
8) 1100 litrów — 80 zł;
9) 7000 litrów — 450 zł.
10) 16 m3 — 3600 zł
11) 20 m3 — 4400 zł
12) 33 m3 — 6600 zł
13) prasokontener 16 m3
— 5200 zł
14) prasokontener 20 m3
— 5800 zł
15) prasokontener 33 m3
— 9000 zł

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Opłatę wynikającą ze
złożonej deklaracji nale-

1) 60 litrów — 13 zł;
2) 80 litrów — 14,50 zł;
3) 120 litrów —17 zł;
4) 140 litrów — 19 zł;
5) 240 litrów — 21 zł;
6) 660 litrów — 50 zł;
7) 770 litrów — 56 zł;
8) 1100 litrów — 65 zł;
9) 7000 litrów — 400 zł.
1800 zł
10) 16 m3 — 180
11) 20 m3 — 2200 zł

ży wnosić bez wezwania,
zgodnie z obowiązującymi zasadami płatności tej
opłaty, tj.
• co 2 miesiące do 10
dnia miesiąca następującego, po miesiącach,
których opłata dotyczy,
• z góry do 10 maja
2017 r. w przypadku ryczałtowej stawki opłaty.

jeżeli odpady są segregowane,
• 15 zł od osoby/m-c,
jeżeli odpady nie są segregowane.
Od 1 stycznia 2017 r.

Wysokość ryczałtowej
wej
owaopłaty za gospodarowamunalnie odpadami komunalomości,
nymi dla nieruchomości,
dują się
na których znajdują
e lub indomki letniskowe
nych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno–wypoczynkowe wynosi:
• 119 zł od domku lub inW W W . N A S Z W O L O M I N . P L

PODATEK
OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa

prawna:

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 716
ze zm.).
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
podlegają nieruchomości
lub obiekty budowlane:
grunty, budynki lub ich
części, budowle lub ich
części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

dla gruntów – powierzchnia, dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa, dla
budowli lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, ustalona na dzień 1 stycznia
roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym
roku, niepomniejszona

o odpisy amortyzacyjne,
a w przypadku budowli
całkowicie zamortyzowanych — ich wartość z dnia
1 stycznia roku, w którym
dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Osoby ﬁzyczne są obowiązane złożyć organowi
podatkowemu informację o nieruchomościach
i obiektach budowlanych,
sporządzoną na formularzu wg wzoru IN-1,
w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie
obowiązku podatkowego
w podatku od nieruchomości:
• nabycie lub zbycie nieruchomości,
• podatnik staje się najemcą
nieruchomości
stanowiącej
własność
jednostki samorządu terytorialnego bądź Skarbu
Państwa,
• zaistniało zdarzenie
mające wpływ na wy-

sokość opodatkowania
w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu
wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub
jego części.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz
spółki niemające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne
Agencji
Nieruchomości Rolnych,
a także jednostki organizacyjne Państwowego
Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, obowiązane są składać deklarację wg wzoru DN-1,
w terminie do dnia 31
stycznia, organowi podatkowemu właściwemu
ze względu na miejsce
położenia przedmiotów
opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok
podatkowy. Zobowiązani
są również skorygować
deklarację w terminie
14 dni w razie zaistnienia
enia powodującego
zdarzenia

powstanie lub ustanie
obowiązku podatkowego.
Obowiązek podatkowy
powstaje od pierwszego

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności
uzasadniające powstanie
tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy
wygasa z upływem mie-

siąca, w którym ustały
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatek od nieruchomości od osób ﬁzycznych
płatny jest w ratach pro-

j nalnych do czasu
porcjonalnych
trwania obowiązku podat-

kowego, w terminach: do
dnia 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada
roku podatkowego.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej
dokonują opłacenia podatku od nieruchomości,
obliczonego w deklaracji,
za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego
— do 15 dnia każdego
miesiąca, a za styczeń
s
do dnia 31 stycznia.
stycznia

PODATEK
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podstawa

prawna:

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 716
ze zm.).
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od
środków
transportowych są:

• samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5
tony i poniżej 12 ton,
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton,
• ciągniki siodłowe
i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton,
• ciągniki siodłowe
i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton,
• przyczepy i naczepy,

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą
prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego,
• przyczepy i naczepy,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną
masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
• autobusy:
— z liczbą miejsc do
siedzenia mniejszą
niż 22 (wyłączając
siedzenie kierowcy),
— z liczbą miejsc do
siedzenia równą
lub większą niż 22
(wyłączając siedzenie
kierowcy).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Podmiotami
obowiązanymi do zapłaty
podatku od środków
transportowych są:

Obowiązek podatkowy
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
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• osoby
b ﬁzyczne i osoby
b
prawne będące właścicielami środków transportowych,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które
środek transportowy został zarejestrowany,
• posiadacze środków
transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jako powierzone
przez zagraniczną osobę ﬁzyczną lub prawną
podmiotowi polskiemu.

w któ
którym:
• środek transportowy
został zarejestrowany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• środek transportowy
został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
• środek transportowy
został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została
wydana decyzja organu
rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy
wygasa z końcem miesiąca, w którym:
• środek transportowy
został wyrejestrowany lub
wydana została decyzja

j
organu
rejestrującego
o czasowym wycofaniu
tego pojazdu z ruchu,
• upłynął czas, na który
pojazd powierzono.
Podatnicy są obowiązani corocznie składać
deklarację wg wzoru
DT-1 oraz załącznika
do deklaracji DT-1/A na
dany rok podatkowy organowi podatkowemu
– Burmistrzowi Wołomina do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek
powstał po tym dniu –
w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku.
Dokumenty niezbędne
przy składaniu deklaracji w ciągu roku podat-
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kowego:

• nabycie — faktura
i dowód rejestracyjny,
• nabycie w związku
z końcem umowy leasingu — faktura i potwierdzenie prawa własności
przedmiotu leasingu oraz

PODATEK
ROLNY
Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym
( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
617 ze zm.).
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają
grunty
sklasyﬁkowane
w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rol-

dowód rejestracyjny,
• zbycie — faktura,
• czasowe wycofanie
— decyzja Starostwa Powiatowego,
• wyrejestrowanie — decyzja Starostwa Powiatowego.
Podatek płatny jest

ne, z wyjątkiem gruntów
zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym
stanowi:

• dla gruntów gospodarstw rolnych — liczba
hektarów
przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodza-

PODATEK
LEŚNY
Podstawa

prawna:

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 374
ze zm.).
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie
grunty leśne sklasyﬁkowane w ewidencji gruntów i budynków jako
lasy, z wyjątkiem lasów
zajętych na wykonywanie innej działalności
gospodarczej niż działalność leśna.
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi:

powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
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Osoby

ﬁzyczne

są
obowiązane złożyć organowi podatkowemu
właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informację
o lasach, sporządzoną
na formularzu — IL-1,
w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo
wygaśnięcie obowiązku
w podatku leśnym lub
zaistnieniu zmian.
Osoby prawne, jednostki
organizacyjne,
w tym spółki, nieposiadające osobowości
prawnej, jednostki oranizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki
organizacyjne Agencji
Nieruchomosci Rolnych

w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego,
w terminach: do dnia 15
lutego i 15 września roku
podatkowego.

Uwaga:
Od 1 stycznia 2017 r. w Gminie Wołomin uległa
zmniejszeniu wysokość stawek podatku od środków
transportowych — obniżka nawet do 50 % — uchwała
nr XXVIII-152/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
27 października 2016 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

jów i klas użytków rolnych
wynikających z ewidencji
gruntów i budynków oraz
zaliczenia do okręgu podatkowego;
• dla pozostałych gruntów — liczba hektarów
wynikająca z ewidencji
gruntów i budynków.
Osoby ﬁzyczne są obowiązane złożyć organowi
podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów
informacje w sprawie
podatku rolnego, sporządzone na formularzach
według ustalonego wzoru
IR-1, w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie
obowiązku w podatku rolnym lub zaistnieniu zmian

(zajęcie na wykonywanie
działalności
gospodarczej, albo z innego powodu — jego powierzchnia
uległa zmniejszeniu lub
zwiększeniu).
Osoby prawne, jednostki
organizacyjne,
w tym spółki, nieposiadające
osobowości
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości
Rolnych,
a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące podatnikami podatku rolnego,
obowiązane są składać
deklarację na formularzu wg ustalonego wzoru
DR-1, w terminie do dnia
15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu
ze względu na miejsce

obowiązane są składać deklarację na formularzu wg ustalonego
wzoru DL-1, w terminie
do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu
właściwemu ze względu
na miejsce położenia
przedmiotów opodatkowania.

prawnej, w tym spółki
nieposiadające osobowości prawnej dokonują
opłacenia podatku leśnego za poszczególne
miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu
trwania obowiązku podatkowego — do 15 dnia
każdego miesiąca.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku

Druki deklaracji, informacji podatkowych dostępne są do pobrania
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wołominie, w zakładce formularze i wnioski do pobrania Wydział Opłat i Podatków
Lokalnych.

leśnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca
następującego
po miesiącu, w którym
zaistniały okoliczności
uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego

dnia miesiąca, w którym
przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten
obowiązek.
Podatek
leśny
od
osób ﬁzycznych płatny

jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do
dnia 15 marca, 15 maja,
15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne i jednostki
organizacyjne
niemające osobowości

Wypełnioną deklarację,
informację można przesłać drogą pocztową lub
złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu
Miejskiego w Wołominie (BOM, stanowisko
2, 3), ul. Ogrodowa 4,
w godzinach pracy Urzędu: pon. 9.00-19.00,
wt.-czw.
8.00-16.00,
pt. 8.00-14.00.
Wpłat podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego od osób prawnych oraz podatku od
środków
transporto-

położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny na
dany rok podatkowy.
Obowiązek podatkowy
powstaje od pierwszego

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności
uzasadniające powstanie
tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy
wygasa ostatniego dnia

miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.
Podatek rolny płatny

jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia
15 marca, 15 maja, 15
września i 15 listopada
roku podatkowego.
wych należy dokonywać na rachunek gminy
Wołomin, Bank PEKAO
S.A. 49 1240 6074 1111
0000 4991 6047.
Wpłat podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego od osób ﬁzycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można
dokonać:

• drogą elektroniczną,
• w Banku PEKAO S.A.
przy ul. Miłej 8/12 w Wołominie, (bez prowizji),
bądź w innych placówkach (prowizja zgodnie z obowiązującymi
w nich zasadach),
• w kasie Urzędu Miejskiego w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4
• u inkasenta — na terenie sołectw.
Ważne dotyczy osób
ﬁzycznych
W decyzjach ustalających wysokość podatku podany jest indywidualny numer konta, na
który należy wpłacać
ustalony podatek.
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Post scriptum
Jeśli mieszkasz w gminie Wołomin, a nie zgłosiłeś swojego adresu zamieszkania do Urzędu Skarbowego, aby część
Twojego podatku zasilała budżet Twojej gminy Wołomin,
uczyń to jak najszybciej.
Płacąc podatki w Wołominie masz wpływ na wielkość inwestycji, wygląd miasta i podniesienie standardów życia
sobie i swoim najbliższym. Nowe place zabaw, ulice, czy
inne potrzebne inwestycje będą dzięki Tobie możliwe do
realizacji w przyszłości.
Złóż druk (ZAP-3 dla osób ﬁzycznych) aktualizujący
Twoje dane do Urzędu Skarbowego. Druki do pobrania
w Urzędzie Skarbowym. Aktualizacji można dokonać również
w formie elektronicznej.

Kalendarz Podatnika 2017
Opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Od 1 grudnia
jako jedynym na Mazowszu
i jednym z 10 jednostek w Polsce,

Osoby ﬁzyczne
• Podatek od nieruchomości
• Podatek rolny
• Podatek leśny
Osoby prawne
• Podatek od nieruchomości
• Podatek leśny

Za styczeń i luty – do 10 marca
Za marzec i kwiecień – do 10 maja
Za maj i czerwiec – do 10 lipca
Za lipiec i sierpień – do 10 września
Za wrzesień i październik – do 10 listopada
Za listopad i grudzień – do 10 stycznia 2018 r.
Do 15 marca, 15 maja, 15 września
i do 15 listopada
Do 15 dnia każdego miesiąca,

(za styczeń do dnia 31 stycznia)

Do 15 marca, 15 maja, 15 września
i do 15 listopada
Podatek
(I rata do 15 lutego)
od środków transportowych
II rata do 15 września
Jeżeli termin wypada w sobotę lub inny wolny dzień, płatność należy uiścić
pierwszego dnia roboczego następującego po tej dacie.
Podatek rolny (osoby prawne)

Kasa Urzędu Miejskiego

Wołomin, ul. Ogrodowa 4
czynna w godzinach: pon. 9.00–18.15,
wt.–czw. 8.00–15.15, pt. 8.00–13.15:
(przerwa w kasie pon.–czw. 13.00–13.25,
pt. 11.00–11.25)
Więcej informacji i pomoc przy wypełnianiu
deklaracji można uzyskać
w Punkcie Informacyjnym Opłaty
i Podatki Lokalne – tel. 22 763 30 61

W przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca.

Chcesz mieszkać
w pięknej gminie?

Ważne telefony:
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
deklaracje — 22 763 30 48,
opłaty — 22 763 30 91
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
— osoby ﬁzyczne: tel. 22 763 30 37

lub 22 763 30 13
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
— osoby prawne: tel. 22 763 30 39
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Tel. 22 763 30 39
PODATEK ROLNY i LEŚNY
— osoby ﬁzyczne: tel. 22 763 30 37

lub 22 763 30 13
PODATEK ROLNY i LEŚNY
— osoby prawne: tel. 22 763 30 39
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Płać podatki w Wołominie!
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