Warto wiedzieć
W tym miejscu publikować będziemy
odpowiedzi na najczęściej zgłaszane
do Urzędu Gminy pytania

Goniec
Co roku Urząd Gminy ponosił wysokie koszty wysyłania decyzji
podatkowych listami poleconymi. W celu minimalizacji tych
kosztów, od 6 lutego br. korespondencja urzędowa do adresatów,
zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Leszno,
będzie doręczana przy udziale gońca. Z szacunkowych obliczeń
wynika, że zatrudnienie gońca przyniesie 40 tysięcy złotych
oszczędności.

O podatkach
W związku z licznymi zapytaniami, dlaczego niektóre grunty
opodatkowane są podatkiem od nieruchomości, a inne podatkiem
rolnym – i co za tym idzie, różnią się one od siebie znacząco
kwotą należnego podatku – wyjaśniamy:
Wszystkie grunty podlegają opodatkowaniu jednym z trzech
podatków: od nieruchomości, rolnym lub leśnym. Podatkiem
rolnym są objęte grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i
budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej, niż działalność
rolnicza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty
leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
innej, niż działalność leśna. Wszystkie pozostałe grunty są

opodatkowane podatkiem od nieruchomości.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny ustalany jest zatem w
oparciu o dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.
Organ podatkowy zobowiązany jest ustalić wymiar podatku biorąc
pod uwagę kwalifikację tych gruntów oraz ich powierzchnię.
Oznacza to, że Wójt Gminy działając jako organ podatkowy przy
ustalaniu podatku od gruntu musi uwzględniać dane zawarte w
ewidencji gruntów i budynków i naliczać stawkę podatku zgodnie
z tymi danymi. Każda zmiana wprowadzona do tej ewidencji
skutkuje zmianą w opodatkowaniu danego gruntu. Przykładowo,
jeśli grunty sklasyfikowane jako „grunty orne” oznaczone w
ewidencji symbolem „R” zostaną zamienione na „tereny
mieszkaniowe” oznaczone symbolem „B”, to grunt ten przestanie
być opodatkowany podatkiem rolnym i należny będzie od niego
podatek od nieruchomości.
Jeżeli podatnik kwestionuje ujawnione w ewidencji dane, to
powinien wszcząć procedurę ich zmiany, kierując wniosek do
właściwego organu, tj. do Starostwa Powiatowego w Ożarowie
Mazowieckim.

Czy w Urzędzie Gminy w tej
kadencji
wzrosło
zatrudnienie?
Nie. Liczba osób, zatrudnionych w Urzędzie 19 listopada 2018
roku (dzień zaprzysiężenia Grzegorza Banaszkiewicza jako Wójta
Gminy Leszno) oraz w dniu 31 stycznia 2020 roku prezentuje się
następująco:
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RAZEM:

Ile w tej chwili wynosi
opłata za odbiór odpadów?
Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy z 27 lutego 2018
roku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
obecnie 20 zł za odpady segregowane i 40 zł za odpady
niesegregowane od osoby miesięcznie. Należy ją opłacać bez
wezwania, kwartalnie w następujących terminach:
I kwartał – styczeń do 15 marca;
II kwartał – kwiecień do 15 czerwca;
III kwartał – lipiec do 15 września;

IV kwartał – październik do 15 grudnia.

