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Podatek rolny
Podatek rolny w gminie usta-

lany jest od oficjalnej ceny skupu
żyta. W tym roku obwieszczenie
określa, że cena ta wynosi 55,80
za kwintal. Żeby obliczyć podatek
rolny cenę skupu za kwintal żyta
mnoży się razy 2,5. Radni mogą
określoną cenę skupu obniżyć. W
naszej gminie podjęto uchwałę, iż
wynosić będzie 45 zł za kwintal, a
zatem tyle samo co w roku ubieg-
łym. Podatek rolny od hektara
przeliczeniowego na rok 2009 wy-
niesie więc ponownie 112,5 zł.
Podatek od
nieruchomości

W tej kategorii podatków
uchwalono kilka stawek i tak:

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowa-
nia w ewidencji gruntów i budyn-
ków — 0,68 zł od 1m2
powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne — 3,90 zł od 1
ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-

W czwartek, 30 października Rada Miejska w Osiecznej podjęła decyzję o wysokości podat-
ków, jakie obowiązywać będą w roku 2009. Informujemy, że większość z nich jest o kilka pro-
cent wyższa niż w roku ubiegłym. Bez zmian pozostaje natomiast podatek rolny, mimo, iż
radni mogli go zwiększyć nawet o kilkanaście złotych od hektara. Nie podniesiono też po-
datku od nieruchomości w dziale: budowle oraz budynki pozostałe zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego w budynkach gospodarczych. W dal-
szym ciągu nie będzie w gminie opłaty od posiadania psów.

Podatki 2009
nego przez organizacje pożytku
publicznego — 0,17 zł od 1m2 po-
wierzchni.

2. Od budynków lub ich czę-
ści:

a) mieszkalnych — 0,58 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej — 18,
41 od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym — 9,24 od 1m2
powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych — 4,01 od 1m2
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku
publicznego — (gospodarcze) —
5,04 od 1m2 powierzchni użytko-
wej, — (letniskowe) — 6,64 od
1m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli — 2% ich war-
tości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.

Radni podjęli uchwałę, iż zwal-
nia się od podatku od nieruchomo-
ści budynki i grunty zajęte na
potrzeby kultury, straży pożarnej,
sportu, biblioteki i gospodarki od-
padami z wyjątkiem części wyko-
rzystywanych na prowadzenie
działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od
osób fizycznych, płacić można u
Andrzeja Kaczmarka w Osiecznej,
Rynek 8/6 oraz u sołtysów na
wsiach lub w kasie Urzędu Miasta
i Gminy. Swoje należności można
też przelać bezpośrednio na konto
Urzędu nr: 51 8682 0004 2600
0273 2000 0010.
Opłaty targowe

Ustala się stawkę opłaty targo-
wej od sprzedaży dziennie:

- 20,00 zł

- w czasie: Dni Osiecznej i Od-
pustu Porcjunkuli w klasztorze
franciszkanów — 60,00.

Za sprzedaż płodów rolnych z
tzw. „wolnej ręki” przez osoby nie-
prowadzące działalności gospo-
darczej opłata wynosi 6,00
dziennie.

Opłata targowa pobierana jest
w drodze inkasa, w dniu dokony-
wania sprzedaży. Inkasentami są
na wsiach sołtysi, a w Osiecznej
Andrzej Kaczmarek.
Podatek od środków
transportowych

Dotyczy tylko właścicieli samo-
chodów ciężarowych i autobusów.
Wysokość podatku zależna jest od
masy całkowitej pojazdu oraz ilo-
ści osi. Płatny jest w dwóch ratach,
w terminie do 15 lutego i 15 wrześ-
nia. Należy go uiścić bez wezwa-
nia, na konto bankowe Urzędu
Miasta i Gminy w Osiecznej. Ze
szczegółową tabelką podatku od
środków transportowych zapoznać
się można w siedzibie Urzędu lub
na stronie internetowej Urzędu.
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WMiejsko-Gminnym Ośrodku Kultury od pewnego czasu można
oglądać wystawę prac Krzysztofa Lackiego ze Wschowy. Istnieje
również możliwość zakupu wyrobów z drewna. Wszystkie prace
wykonane są ręcznie. Elementy wyposażenia ogrodu: studnie, żu-
rawie, skrzynki na kwiaty, donice, pergole, zabezpieczone są
przed wpływem warunków atmosferycznych. Wyroby ozdobne do
domu - świeczniki na kaganki - są lakierowane i zachowują ory-
ginalną strukturę drewna. Zabawki dla dzieci nie są lakierowane
ani malowane, co stwarza możliwość edukacyjnego malowania
farbami ekologicznymi przez dziecko.


