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Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2022
Szanowni Mieszkańcy
Urząd Gminy Żelazków informuje, że od 14 listopada br. rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla
kamiennego) dla gospodarstw domowych. Węgiel kamienny (miał, groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach
do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki
uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
(Dz.U. poz. 1692 i 1967).
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać:
1. Osobiście w budynku Urzędu Gmin – sala sesyjna na parterze.
2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. Za pośrednictwem operatora pocztowego.
Odpowiedzialność za jakość sprzedawanego paliwa stałego spoczywa na podmiocie wprowadzającym go do obrotu. W
związku z powyższym Urząd Gminy w Żelazkowie nie ma wpływu na jakość kupowanego paliwa stałego.
Nabór wniosków trwać będzie do 23.11.2022r.
Druk wniosku można pobrać z pliku poniżej lub w wersji papierowej z Urzędu Gminy.
Wniosek - pobierz
Klauzula informacyjna zakup węgla - pobierz
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Gmina Żelazków zamierza zakupić węgiel na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
przez gospodarstwa domowe
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Gmina Żelazków zamierza zakupić węgiel na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
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Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej
Uchwała Nr XLIII/323/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 5 października 2022r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków oraz zmiany statutu w zakresie likwidacji filii
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Podmiot
publikujący

Urząd Gminy Żelazków

Wytworzył

Rada Gminy

2022-10-05

Publikujący

B. Kot - admin 2022-10-12 15:04

Rejestr zmian
XML
Informacja dot. płatności bezgotówkowych
W związku ze stanem epidemii i najnowszymi obostrzeniami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny
wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu Gminy
Żelazków zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności.
Zwracamy się z prośbą o dokonanie wpłat za IV kwartał 2020 z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego lub
płaconych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Koźminku
o/Żelazków lub przelewem bankowym na indywidualny numer rachunku bankowego
W tytule przelewu proszę wskazać imię, nazwisko i adres osoby za którą dokonywana jest wpłata oraz rodzaj naleśności wraz
z numerem ewidencyjnym widniejącym na decyzji wymiarowej
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Prośba o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Żelazkowie
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem spowodowanym występowaniem Koronawirus SARS-CoV-2 i dynamicznie rozwijającą się sytuacją
epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Żelazkowie
tylko ds. których nie można załatwić:
drogą elektroniczną : ug@zelazkow.pl ,
przez ePUAP: uh04q8kt34/skrytka
bądź telefonicznie.
Sekretariat - 62 7521850,
Odpady komunalne - 62 7521862,
Działalność gospodarcza - 62 7521861,
Ochrona środowiska – 62 7521852
Ewidencja ludności, USC - 62 7521854,
GOPS - 62 76 91038, 62 7691132, 508-678-576
Księgowość - 62 76 71, 62 7521875,
Podatki, podatek od środków transportowych - 62 7521872,
Gospodarka przestrzenna i budownictwo – 62 7521858,62 7521859
Stypendia, zazwolenia na sprzedaż alkoholu – 62 7521860
Ogłoszenia
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Oświata - 62 7521885,
Zwracamy się z prośbą by przed przybyciem do Urzędu rozważyć na ile sprawa wymaga niezwłocznego załatwienia lub
skonsultować telefonicznie konieczność osobistego stawiennictwa z pracownikiem merytorycznym.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
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Kurenda - zabronione jest wypuszczanie psów luzem
W związku z kolejnymi skargami mieszkańców na wałęsające się psy, Urząd Gminy Żelazków informuje, że zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a ust. 3), zabronione jest wypuszczanie psów luzem z
zagrody (posesji) bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub
opiekuna psa.
Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki
sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim
ostrzeżeniem.
Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, kto nie zachowuje
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń podlega
karze grzywny do 250 zł.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, prosimy o odpowiednie
zabezpieczenie swoich nieruchomości przed ich opuszczaniem przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie
swojej zagrody (posesji).
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Kurenda - obowiązek zapewnienia czystości i porządku
Urząd Gminy w Żelazkowie informuje, że zgodnie z art. 5 ust.1 oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn.zm.) każdy właściciel nieruchomości ma
obowiązek zapewnienia czystości i porządku poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne.
2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię ścieków.
3. Udokumentowanie korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez okazanie umowy i dowodów uiszczania
opłat za ich odbiór.
4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.
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Kierując się troską o czystość i estetykę gminy prosi się o systematyczne utrzymywanie porządku na swoich
posesjach, uprzątanie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, wykaszanie chwastów
również z przylegających do posesji rowów.
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Informacja o Uchwałach Antysmogowych
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Kurenda - zakaz spalania odpadów
W związku z trwającym sezonem grzewczym i powtarzającymi się skargami na uciążliwości spowodowane spalaniem w
paleniskach różnego rodzaju odpadów Wójt Gminy Żelazków przypomina, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz
spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych
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Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców
INFORMACJA
Od 18 lipca 2016 r. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile uruchomiona
zostaje obsługa wybranych spraw cudzoziemców.
Sprawy realizowane są w godzinach: poniedziałki od 10:15 do 17:45, od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15
Kalisz ul. Kolegialna 4
pokój nr 2 (parter)
tel. (62) 760 83 61, 760 83 62
Treść informacji - otwórz
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KURENDA

Wójt Gminy Żelazków informuje, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi
nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 193, poz. 1287 ze zm.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z
Ogłoszenia
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powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2013, poz.
482 ze zm.).
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich
podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia
bezpieczeństwa obywateli. Informacja ma na celu zmobilizowanie i zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w
zakresie prawidłowego oznakowania posesji. Wójt Gminy Żelazków, apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie
budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków,
które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego
numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w
miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o
której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza
się również na ogrodzeniu.
Kodeks Wykroczeń
Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości,
nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości
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Zaświadczenia o dochodowości
Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego,
o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy:
Wydaje się zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie
Formularze podań o wydanie zaświadczenia odebrać można w Urzędzie Gminy Żelazków
Ogłoszenia
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w pokoju nr 5 lub pobrać tutaj.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości – 17 zł.od zaświadczenia.
jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów, stanowisko ds. obsługi interesantów, pokój nr 5
Marzanna Bednarska, tel. 62 75-21-861.
Tryb odwoławczy:
Nie występuje

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613 ze zmianami)
ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r.(Dz. U. 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

Dodatkowe informacje:
I. Nie podlegają opłaciej skarbowej:
1) podania i załączniki do podań, zaświadczenia, stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w
sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych
dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób
niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem podań w sprawach udzielenia zgody na przyjęcie obowiązków w obcym
wojsku,
d) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
e) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
f) załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami,
g) sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego w związku z realizacją roszczeń wynikających z
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchmości na podstawie przepisów o ochronie środowiska,
2) podania i załączniki do podań wnoszone przez osoby, które stan ubóstwa udokumentują organowi mającemu rozpatrzyć
podanie, czynności urzędowe dokonywane na wniosek tych osób, a także wydawane im zaświadczenia;
3) wnioski i załączniki do wniosków oraz zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.
II. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki do podań:
1) składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej,
2) składane w toku postępowania dowodowego,
3) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo
ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,
4) w sprawach mieszkaniowych,
5) w sprawach odszkodowań.
III. Zwalnia się od opłaty skarbowej zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez
urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego.
IV. Zwalnia się od opłaty skarbowej podania ,załączniki do podań i zaświadczenia:
1) składane w interesie publicznym,
2) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,
3) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych,
rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności
gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o
reformie rolnej i osadnictwie,
4) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę.
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