
 
 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Naszej Gminy! 
 

 Zwracam się z apelem do tych z Państwa, którzy mieszkają na terenie Naszej Gminy i nie są zameldowani. 
- Dbajmy wspólnie o dochody gminy! To właśnie dzięki dochodom gminy finansowana jest: 
-  infrastruktura społeczna (szkoły, przedszkola, sport, kultura, biblioteki) 
- infrastruktura techniczna (wodociągi, stacje uzdatniania wody, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, drogi, chodniki, 
oświetlenie uliczne). 
Bardzo istotnym dochodem gminy jest: 
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. 
 Zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) obowiązkiem podatnika jest złoŜenie rocznego zeznania podatkowego 
PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania (nie zameldowania!) na ostatni dzień roku 
podatkowego.  

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) obowiązkiem podatnika jest złoŜenie zeznania podatkowego CIT w 
Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby  podatnika. 

W związku z powyŜszym zachęcam wszystkich Państwa, którzy mieszkają na terenie Naszej Gminy  
a nie są zameldowani, do składania rocznego zeznania PIT w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie,                  
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno. Wystarczy tylko wypełnić druk NIP – 3, który moŜna pobrać np. ze strony 
internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (dział Podatki, zakładka Formularze podatkowe). 

Zachęcam równieŜ Państwa prowadzących działalność gospodarczą na terenie Naszej Gminy do 
lokalizowania siedziby firmy w Gminie Lesznowola, a tym samym do składania zeznań podatkowych CIT w Urzędzie 
Skarbowym w Piasecznie. 

Dzięki takiej postawie: 
●po pierwsze, spełnią Państwo swój ustawowy obowiązek, 
●po drugie, co jest równieŜ bardzo waŜne - będą mieli Państwo swój wielki udział w budowaniu jakości swojego 
Ŝycia w Gminie, którą Państwo wybrali na miejsce zamieszkania. 

W celu ułatwienia Państwu powyŜszego obowiązku podjęłam współpracę z Panią Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Piasecznie, w wyniku czego na terenie Naszej gminy będzie odbywał się dyŜur pracownika Urzędu 
Skarbowego, który przyjmie od Państwa nie tylko deklarację NIP – 3, ale takŜe zeznanie podatkowe PIT za 2009 
rok oraz udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji. 

 
TERMINY I MIEJSCE DYśURÓW: 
●3 marca i 7 kwietnia 2010r. (pierwsza środa miesiąca), godz. 13.00 – 19.00. 
Urząd Gminy Lesznowola, ul GRN 60 
●10, 17, 24 i 31 marca oraz 14, 21 i 28 kwietnia 2010r., godz. 13.00 – 19.00. 
Filia  Gminnego Ośrodka Kultury w Mysiadle, ul. Topolowa 2 
 

Mam nadzieję, Ŝe Państwo pozytywnie odniosą się do mojego apelu. 
 

                                                                                                                                                  Z wyrazami szacunku 
 

Maria Jolanta Batycka – Wąsik 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                            Wójt Gminy Lesznowola 

 
Udogodnienia dla Mieszkańców Gminy   Lesznowola 
DyŜur Urzędu Skarbowego w Lesznowoli  i Mysiadle 

 

     


