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Podatek rolny

Podstawą obliczenia podatku
rolnego jest oficjalna cena skupu
żyta ogłoszona przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Komunikat Prezesa określa,
że cena kwintala żyta aktualnie
wynosi 75,86 zł.

Aby obliczyć podatek rolny,
cenę skupu za kwintal żyta mnoży
się razy 2,5. 

Radni naszej gminy podjęli
uchwałę, która obniża kwotę śred-
niej ceny skupu żyta, będącą pod-
stawą do obliczania podatku
rolnego. Otóż decyzją Rady na te-
renie gminy Osieczna cena za
jeden kwintal żyta wynosić będzie
50 zł. A zatem podatek rolny od
hektara przeliczeniowego na rok
2012 wyniesie 125 zł. Podatek
rolny można zapłacić maksymal-
nie w czterech ratach. Termin
pierwszej raty mija 15 marca 2012
roku. Kolejne raty przypadają na
15 maja, 15 września oraz 15 lis-
topada. 

Podatek od nieruchomości

W tej kategorii podatków
uchwalono kilka stawek. I tak:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,77 zł od 1m2
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne - 4,51 zł od 1
ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,21 zł od 1m2 po-
wierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1

m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej
- 19,20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym - 10,65 od 1 m2

powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń
- 4,63 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego - gospodarcze - 5,15
zł od 1m2 powierzchni użytkowej i
letniskowe - 7,66 od 1m2 po-
wierzchni użytkowej. 

3. Od budowli - 2% ich wartości
określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

Decyzją Rady zwalnia się od
podatku od nieruchomości bu-
dynki i grunty zajęte na potrzeby
kultury, straży pożarnej, sportu,
biblioteki i gospodarki odpadami,
z wyjątkiem części wykorzystywa-
nych na prowadzenie działalności
gospodarczej.

Podatek od nieruchomości
mieszkańcy zobowiązani są za-
płacić w czterech ratach - do po-
łowy marca, maja, września i
listopada.

Opłaty targowe

1. Ustala się stawkę opłaty tar-
gowej od sprzedaży dziennie:

- 20 zł
- w czasie Nocy Świętojańskiej,

Dni Osiecznej i Odpustu Porcjun-
kuli w Klasztorze Franciszkanów -
65 zł

- za sprzedaż płodów rolnych z
„wolnej ręki” przez osoby niepro-
wadzące działalności gospodar-
czej - 6 zł.

Podatek od środków transpor-
towych

Dotyczy właścicieli samocho-
dów ciężarowych, ciągników,
przyczep i naczep oraz autobu-
sów. Ze szczegółową tabelą tych
opłat można zapoznać się w sie-
dzibie Urzędu lub na stronie inter-
netowej Urzędu. Podatek od
środków transportowych płatny
jest w dwóch ratach, w terminie do
15 lutego i 15 września. Należy go
uiścić bez wezwania w kasie
Urzędu Gminy, w kasie banku lub
przez internet.

Rada Miejska w Osiecznej na październikowej sesji podjęła
uchwały dotyczące wysokości podatków na rok 2012. Doty-
czą one podatku rolnego, podatku od nieruchomości, po-
datku od środków transportu oraz opłat targowych. Oto
szczegóły.

PODATKI 2013

W Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie uroczyście do

społeczności przedszkolnej przyjęto dziewięć dzieci, które 

3 września rozpoczęły edukację przedszkolną w tutejszej pla-

cówce. W uroczystości udział wzięli rodzice dzieci. 

MASAŻ AROMATYCZNY 
Cera może być tłusta, sucha,

mieszana, normalna ale przy tym
wszystkim także ODWODNIONA-
i to bez względu na to, do jakiej ka-
tegorii należy. Odwodnienie skóry
jest bardzo powszechnym zjawi-
skiem, doświadcza jej bowiem
98% ludzi. 

Cechuje się uczuciem ściąga-
nia, podatnością na podrażnienia,
zaczerwienienia, może ulegać
łuszczeniu się, a co za tym idzie
szybciej ulega starzeniu. Cera ta
może ulec odwodnieniu z powodu
różnych czynników:

- nieodpowiednie mycie; prze-
ważnie mydłem które ma odczyn
zasadowy i usuwa z powierzchni
skóry płaszcz hydrolipidowy,

- zaniedbanie; tutaj można by
wymieniać wiele czynników np.
picie niedostatecznej ilości wody,
stosowanie niewłaściwych kosme-
tyków, palenie papierosów, spoży-
wanie alkoholu,

- niektóre leki, które mogą po-
wodować odwodnienie,

- gorąca kąpiel,
- ogrzewanie.
Do pielęgnacji skóry w warun-

kach domowych należy używać
kosmetyków nie tylko mocno na-
wilżających, ale także natłuszcza-
jących. Ważne także jest aby
nawilżać skórę od wewnątrz pijąc
wodę i w miarę możliwości unikać
przebywania w przegrzanych po-
mieszczeniach. 

Warto wspomagać się również
MASAŻEM TWARZY, który stoso-
wany w celach profilaktycznych
może dawać bardzo dobrze rezul-
taty: podtrzymuje elastyczność
mięśni i skóry, zapobiega powsta-
waniu zmarszczek, a co najważ-
niejsze bardzo dobrze nawilża
skórę i zapewnia skórze zdrowszy

i atrakcyjniejszy wygląd. Podczas
masażu (szczególnie przy skórze
odwodnionej) można także wspo-
magać się olejkami eterycznymi. I
tak: 

- olejek z drzewa herbacianego
może być przydatny przy cerze trą-
dzikowej lub tłustej ze względu na
działanie antybakteryjne,

- olejek z wit C wskazany jest
dla osób z problemami naczynio-
wymi,

- olejek z wit E czyli wit młodo-
ści; łagodzi podrażnienia, wygła-
dza drobne zmarszczki,
pozostawia skórę jedwabiście
gładką. Skutecznie chroni przed
niekorzystnymi czynnikami ze-
wnętrznymi, 

- olejek z czarnuszki poprawia
kondycję skóry suchej i dojrzałej.
Ma właściwości przeciw utlenia-
jące i opóźnia proces starzenia się
skóry. Działa również łagodząco i
ma szerokie zastosowanie przy
AZS (atopowe zapalenie skóry),

- olejki owocowe charaktery-
zują się ładnym zapachem i dzia-
łają na skórę odżywczo,
nawilżająco i kojąco.

Warto skorzystać z takiego za-
biegu właśnie późną jesienią i
zimą, gdy nasza skóra potrzebuje
nawilżenia. Dobrze i regularnie
przeprowadzony masaż przynosi
niesamowite efekty, poza tym jest
to doskonały zabieg relaksujący i
poprawiający nastrój.

UWAGA!!! Pani która jako
pierwsza zgłosi się do gabinetu
URODY „STYL” lub zadzwoni pod
numer Tel. 667 199 599, będzie
mogła za darmo skorzystać z za-
biegu masażu twarzy olejkami aro-
matycznymi. 
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