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Rusza budowa kolejnych 12 mieszkań socjalnych
Rusza budowa drugiego budynku socjalnego budowanego za obecnego burmistrza, dla mieszkańców Nowogardu, któ-
rzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej. Na początku grudnia br., burmistrz Robert Czapla podpisał z wyko-
nawcą umowę na budowę budynku komunalnego (socjalnego) w Nowogardzie.

We wtorek 23 grudnia br., gospodarz wraz z wykonawcą, pra-
cownikami Urzędu Miejskiego dokonali symbolicznego wbicia ło-
paty, zapoczątkowując prace, które mają być zakończone w 2016 
roku. Wykonawcą robót jest Techno – Invest z Nowogardu.

Projektowany budynek będzie analogiczny do dwóch istnie-
jących na działce nr 161/4 budynków mieszkalnych (przy ulicy 
Cmentarnej). Ma to być obiekt o funkcji mieszkalnej, wielorodzin-
ny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przeznaczony dla 
dwunastu rodzin. Każde z mieszkań będzie posiadało m.in.: wia-
trołap, wydzieloną kuchnię oświetloną światłem dziennym oraz 
pomieszczenie gospodarcze. W budynku będzie sześć mieszkań 
jednopokojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej), 
pięć mieszkań dwupokojowych i jedno mieszkanie trzypokojowe. 
Całkowity koszt wspomnianej inwestycji to 1.280.000 zł, z tego 
30%. gmina pozyskała z środków zewnętrznych.

„Urząd Miejski w Nowogardzie 
przypomina wszystkim przedsiębiorcom 

prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych 
o obowiązku wniesienia w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.  I raty 
opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.  

Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej 
wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.”
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PRZYWITANIE NOWEGO ROKU 
Tradycyjnym miejscem sylwestrowych spotkań Nowogardzian jest Plac Wolności. Również w tym roku, przed północą, 
pojawili się Ci, którzy chcieli przywitać rok 2014 w centrum miasta.

Nowogardzianie mogli spędzić 
ten wyjątkowy moment, bawiąc się 
przy dobrej muzyce, podziwiając 
pokaz sztucznych ogni i składając 
sobie noworoczne życzenia.  Wraz 
z mieszkańcami Nowy Rok powi-
tał burmistrz Robert Czapla, życząc 
wszystkim zgromadzonym pomyśl-
ności, zdrowia i optymizmu a także 
szampańskiej zabawy.

W tym miejscu warto wspomnieć 
czasy, gdy na Plac Wolności przy-
chodziły tłumy, niestety wybryki 
chuligańskie (rzucanie pustych bu-
telek po winie musującym w tłum) 
spowodowały, że mieszkańcy co 
raz mniej licznie świętowali Nowy 
Rok w centrum miasta, bojąc się 
o zdrowie własne jak i dzieci, które 
towarzyszyły rodzicom. Jest jednak 
szansa, że tradycja wspólnego no-
worocznego świętowania powróci 
do tego miejsca, bo mimo wszystko 
brakuje nam tamtej atmosfery i oka-
zji, aby spotkać się i złożyć życzenia 
tym, z którymi z różnych powodów 
dawno się nie widzieliśmy.

Spotkanie wigilijne  
na placu Wolności

Święta Bożego Narodzenia to chwile wyjątkowe i niepowtarzalne. To czas przebaczania, okazywania sobie życzliwości 
i dobroci.

W poniedziałek 22 grudnia br., nie zapomniano o podzie-
leniu się opłatkiem i dobrym słowem z osobami samotnymi 
i tymi, których szczęście w życiu opuściło.

W tym dniu przy rozstawionych stołach w pobliżu choin-
ki na placu Wolności wspólnie zasiedli goście i organizatorzy 
- proboszcz parafii pw. WNMP Grzegorz Legutko, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Skibska, pastor KECh Ce-
zary Komisarz oraz burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który 
życzył wszystkim zebranym „[...] aby nadchodzące święta stały 
się powodem do radości, do spotkania się z bliskimi, a przede 
wszystkim życzę wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 
zdrowia […]”. Ks. Grzegorz Legutko odmówił modlitwę, po 
której rozpoczęła się najważniejsza część spotkania – dziele-
nie się opłatkiem, który jest odwiecznym symbolem zgody 
i pojednania. Organizatorzy podawali gościom wigilijne potra-
wy - kapustę z grochem, pierogi i barszcz czerwony, ale nade 
wszystko nie zabrakło uśmiechu i wzajemnej życzliwości. Wigi-
lia wpisała się na stałe do nowogardzkiego kalendarza wyda-
rzeń, uzmysławiając nam, że w pobliżu nas żyją ludzie, których 
los nie oszczędził.

Anna Narkiewicz
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie

 zaprasza rodziny wielodzietne  
do składania wniosków 

 o wydanie Karty Dużej Rodziny.
W dniu 22 grudnia 2014 r.  

Prezydent RP Bronisław Komorowski  
podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

więcej informacji na stronie ops.nowogard.pl

Mikołaj w szpitalu na oddziale dziecięcym
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, by przynieść trochę 

radości i pogody ducha oraz ocieplić atmosferę i przybliżyć 
magię świąt w szpitalu, zwłaszcza tym najmłodszym, zosta-
ła zorganizowana akcja charytatywna pod nazwą „Mikołaj 
w Szpitalu”. Pomysłodawcami akcji byli państwo Magdalena 
i Mariusz Konieczny oraz Okręgowy Związek Hodowców Zwie-
rząt Futerkowych, na czele z Dyrektor OZHZF Magdaleną Lep. 
Pomysł jest kontynuacją akcji dążącej do wybudowania nowe-
go oddziału dziecięcego szpitala nowogardzkiego, zapocząt-
kowaną przez państwa Konieczny oraz Roberta Mieleńczuka, 
którzy dzięki swej ofiarności przyczynili się do powstawania 
nowego oddziału dziecięcego w naszym szpitalu. FUH Mag-
dalena Konieczny, Ośrodek Wypoczynkowy „Familijni” oraz 
OZHZF zakupili paczki dla dzieci, które zostały wręczone przez 
najprawdziwszego Mikołaja w towarzystwie Śnieżynek.

Najmłodsi byli zaskoczeni, że Mikołaj o nich pamiętał 
i odwiedził ich w szpitalu. Sprawił, że nawet te trudne chwi-
lę spędzone tutaj stały się przyjemniejsze i na chwilę zostali 
przeniesieni w świat prawdziwych Świąt Bożego Narodzenia. 
Mamy nadzieję, że te odwiedziny przyczyniły się do tego że 
wszyscy przebywający w szpitalu chociaż na chwile poczuli się 
jak w domu.

W całej akcji uczestniczył także również burmistrz No-
wogardu Robert Czapla, który wraz z Mariuszem Konieczny 
wręczyli kosz upominkowy dla personelu oddziału dziecięce-
go, który ten magiczny czas spędza w szpitalu, troszcząc się 
o naszych milusińskich. Na koniec wszyscy zebrani przeszli 
do remontowanego oddziału dziecięcego, aby sprawdzić po-
stęp prac.



WIADOMOŚCI  SAMORZĄDOWE4 9.01.2015 r.

SLD MÓWI DOŚĆ!!!
Rada Miejska w Nowogardzie została wybrana 16 listopada 2014 roku. Od tego czasu mamy już trzeciego Przewodni-
czącego. Najpierw przez tydzień tę funkcję sprawował Piotr Słomski, następnie przez dwadzieścia dni Andrzej Kania, 
a teraz Stanisław Saniuk. Na jak długo? Tego nikt nie wie.

Ostatnia sesja udowodniła ponadto, że radni nie potrafią 
także wybrać spośród siebie wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej. Odbyły się cztery tury głosowania. Cztery razy radni 
głosowali i w ostateczności... nikogo nie wybrali. Przekładany 
jest z sesji na sesję wybór przewodniczących komisji i skła-
dów komisji.

Rada Miejska obecnej kadencji niestety prawie w ogóle 
nie zajmuje się problemami mieszkańców, skupiając się tak 
naprawdę tylko na swoich wewnętrznych sprawach, a raczej 
sporach. W wyniku tego Rada Miejska nie pracuje tak jak po-
winna, czego najlepszym przykładem była ostatnia sesja (29 
grudnia br.). Radni dziewięć godzin procedowali, a i tak więk-
szość uchwał została przeniesiona na kolejną sesję, bo nie 
można było osiągnąć konsensusu.

A co z budżetem gminy Nowogard na rok 2015? - 31 grud-
nia upłynął termin uchwalenia budżetu, a Rada Miejska nie 
przystąpiła nawet do jego drugiego czytania najważniejszego 
dokumentu finansowego gminy.

Uchwalono natomiast program współpracy z organizacja-
mi samorządowymi. Jednak Rada Miejska, wbrew opiniom 
prawnym, wprowadziła do niego takie zmiany, że wszystko 
wskazuje na to, że Wojewoda uchyli tę uchwałę. A to nieste-
ty opóźni i to znacznie termin przekazania środków finanso-
wych dla ok. 50 organizacji pozarządowych. W tej sprawie 
mocno protestował Mieczysław Cedro - Prezes Nowogardzkie-
go Forum Organizacji Pozarządowych, Zachodniopomorska 
Federacja Pozarządowa (tekst na stronie www.nowogard.pl) 
oraz w imieniu klubu radnych SLD–Lewica Razem radny Mar-
cin Wolny.

W związku z zaistniałą sytuacją, że nie można wypracować 
żadnego kompromisu, że nie ma możliwości wyboru wice-
przewodniczących Rady, przewodniczących komisji i składów 
tychże komisji, kilku radnych stwierdziło, m.in. radny Michał 
Wiatr, że nadszedł może ten moment, aby odwołać się do 
mieszkańców w sprawie referendum i ponownych wyborów.

W związku z tym radni z SLD–Lewica Razem oraz Wspólne-
go Nowogardu przedstawili w tej sprawie stanowisko. Z jego 

treści wynika, iż w związku z tym, że Rada Miejska nie potra-
fi działać, to powinny być przeprowadzone nowe wybory 
i wybrani nowi radni. Niech mieszkańcy sami dokonają oceny 
swych przedstawicieli, którzy zamiast zajmować się potrzeba-
mi mieszkańców, uprawiają tylko i wyłącznie politykę.

Zdziwiony tym, co się dzieje w obecnej Radzie Miejskiej, 
jest również, cieszący się dużym poparciem społecznym bur-
mistrz Nowogardu Robert Czapla, który powiedział: „takiej 
sytuacji w Radzie Miejskiej nie pamiętam, choć od 12 lat pracuję 
w samorządzie (2 kadencje jako radny i drugą kadencję jako bur-
mistrz – dop. autora). Dziwię się temu, że radni wybrani głosami 
mieszkańców, nie pracują dla dobra swych wyborów lecz kierują 
się tylko i wyłącznie „gierkami” politycznymi swoich partii.

Wniosek radnych lada dzień trafi na ręce Przewodniczące-
go Rady Miejskiej. Dotychczas podpisali się pod nim: Marcin 
Wolny, Jolanta Bednarek, Renata Piwowarczyk, Anna Wiąz, 
Andrzej Kania, Dawid Jurczyk, Mirosława Cwajda. Jest jeszcze 
miejsce na podpisy tych radnych, którzy nie chcą brać udziału 
w kłótniach i awanturnictwie. Poparcie tego wniosku przez po-
szczególnych radnych pokaże, który z nich chce tak naprawdę 
pracować dla dobra mieszkańców, a którzy zostali radnymi dla 
kariery politycznej – komu tak naprawdę zależy tylko i wyłącz-
nie na stołku i nie ma odwagi poddać się ocenie mieszkańców.

W niektórych gremiach mieszkańców da się usłyszeć głosy 
mówiące o odwołaniu tej Rady Miejskiej, ponieważ nie pracuje 
ona tak, jak tego od niej oczekiwano. I niestety tych głosów 
z dnia na dzień przybywa coraz więcej.

Piotr Suchy

Odbiór choinek  
w piątki

Zarząd Budynków Komunalnych  
informuje, że odbiór choinek  

odbywać się będzie każdy piątek w okresie 
od 1 stycznia do 28 lutego 2015 roku, wraz  
z odbiorem odpadów biodegradowalnych.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka
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Redaktor naczelny „DN” M. Simiński 
z wyrokiem!

Dlaczego Gmina musi sądzić się z wydawcą „Dziennika Nowogardzkiego”? Ano dlatego, że ten nagminnie, pod byle 
pretekstem, odmawia zamieszczania sprostowań, które wysyłała Gmina, na wprowadzające mieszkańców w błąd publi-
kowane przez DN artykuły.

Przykro to stwierdzić, ale „Dziennik Nowogardzki” pisze 
prawdę wtedy, gdy „przymusi” go do tego sąd.

W numerze „Dziennika Nowogardzkiego” z dnia 23-
29.12.2014 pojawiło się sprostowanie, które wielu zdziwiło. Nie 
było pod nim jakiegokolwiek komentarza, ani innego wyja-
śnienia, co to za sprostowanie, czego dotyczy i skąd się wzięło.

Przeoczenie?
Otóż nie proszę szanownych mieszkańców. Prezes Słomski 

nawet słowem nie wspomniał w swej „gazetce”, że do umiesz-
czenia powyższego sprostowania wobec nieprawdziwych in-
formacji we wcześniejszym artykule, został przymuszony są-
downie wyrokiem ogłoszonym w dniu 12 grudnia 2014 roku. 
Na stronie www.nowogard.pl udostępniamy treść wyroku oraz 
jego uzasadnienie, aby mieszkańcy mogli się z nim lepiej za-
poznać.
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Co dalej z garażami przy osiedlu Radosław
Przypomnijmy, 10 listopada br., mieszkańcy posiadający 

garaże za blokami osiedla Radosław poprosili o spotkanie wło-
darza gminy Nowogard Roberta Czaplę oraz ówczesnego wi-
cestarostę powiatu goleniowskiego Tomasza Kulinicza w spra-
wie zawiadomień jakie otrzymali od starostwa w sprawie 
uregulowania wysokich rachunków dzierżawy za grunt pod 
garażami. Rachunków, których wcześniej nigdy nie dostawa-
li. Padła propozycja ze strony burmistrza, że gmina przejmie 
grunt Skarbu Państwa od starostwa powiatowego, aby w ten 
sposób mieszkańcy nie musieli ponosić tak dużych opłat za 
grunt pod garażami i zostaliby objęci stawkami obowiązujący-
mi w gminie Nowogard. Tak też się stało. Na złożony wniosek 
przez burmistrza z dnia 10 listopada 2014 roku starostwo wy-
raziło pozytywną opinię na przejęcie nieruchomości (46/1) na 
rzecz gminy Nowogard.

Jednak, aby gmina stała się właścicielem, musi byś prze-
prowadzona, zgodna z prawem, procedura administracyjna:

- Obwieszczenie z dnia 18 listopada br., dotyczące przeję-
cia grunty przez gminę zostało wywieszone do publicznego 
wglądu na stronie bip.nowogard.pl

- wywieszony protokół inwentaryzacyjny nieruchomości 
w siedzibie urzędu do dnia 24 grudnia br.,

Po zakończeniu tych działań gmina Nowogard na począt-
ku roku 2015 wystąpi z oficjalnym pismem do Wojewody Za-
chodniopomorskiego z wnioskiem nabycia nieruchomości na 
rzecz gminy.

Podczas listopadowego spotkania ze strony mieszkańców 
padły również pytania co będzie z terenem zielonym za gara-
żami (na osiedlu Radosław działka 46/2) gdzie w przyszłości 
na tym terenie mieszkańcy tego osiedla chcieli by w przy-
szłości budować garaże. Burmistrz zaproponował, że wystąpi 
z wnioskiem o przejęcie drugiej nieruchomości, zaś ówczesny 
wicestarosta (obecnie starosta) Tomasz Kulinicz, wyraził chęć 
oddania tej działki. W związku z tym 12 listopada br., gmina 
wystąpiła z takim wnioskiem. Jednak w odpowiedzi na złożo-
ny wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przejecie w/w nie-
ruchomości gmina otrzymała negatywną odpowiedź ze stro-
ny Starosty Powiatowego w Goleniowie.

Anna Narkiewicz

Dodatkowe fundusze zewnętrzne  
dla Gminy Nowogard

W dniu 30.12.2014 r. gmina Nowogard pozyskała z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie dodatkowe 40 000 zł na zakup fabrycznie no-
wego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla 
OSP Błotno, zwiększając tym samym poziom dotacji z WFOŚiG 
z 35 000 zł do wartości 75 000 zł. Przypomnijmy iż, burmistrz 
Nowogardu zakupił wóz ratowniczo-gaśniczy 4x4 z funkcją 
ograniczania skażeń o wartości 641 520,00 zł.  i pozyskał na 

ten cel kwotę 400 784, 18 zł od Zarządu Województwa Za-
chodniopomorskiego. Samochód niewątpliwe przyczyni się 
do zwiększenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
Nowogard oraz poprawy w prowadzeniu akcji ratowniczych 
przez co ograniczony zostanie zasięg negatywnego wpływu 
pożarów na środowisko. Poniżej prezentujemy zestawienie fi-
nansowania ww. zadania:

  

  Wartość brutto Źródło finansowania: 
koszty własne

Źródło finansowania: 
WFOŚIGW

Źródło finansowania: 
Zarząd Woj. Zach.-pom.

Zakup średniego 
samochodu gaśniczego 

z napędem 4x4
641 520, 00 zł 165 735,82 zł 75 000,00 zł 400 784,18 zł
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Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż 
działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu,   

położonej w obrębie nr 6  Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyj-

nym 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie 
nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod 
budowę garażu nr 69. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, 
a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawa-
mi rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg  odbędzie się w dniu 06.02.2015r. o godz.1000 
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

Cena wywoławcza działki    -  4.000,00 zł. 
w udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 400,00 
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do 
dnia 02.02.2015r. do godz. 1430 lub na konto: BANK  PEKAO  
S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż 
działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu,   

położonej w obrębie nr 6  Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyj-

nym 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie 
nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod 
budowę garażu nr 70. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, 
a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawa-
mi rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg  odbędzie się w dniu 06.02.2015r. o godz.1020 
w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

Cena wywoławcza działki    -  4.000,00 zł. 
w udziale 1/36
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-

dium w wysokości 10% wartości  nieruchomości  tj. 400,00 
zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do 
dnia 02.02.2015r. do godz. 1430 lub na konto: BANK  PEKAO  
S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39-26-225. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie interneto-
wej www.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl
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Nowogard - Wiadomości Samorządowe
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla  
i zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski  

przyjmują w sprawach skarg i wniosków  
w każdy poniedziałek 

w godz. 9.00 - 12.00; 14.00 - 15.30.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie 

Stanisław Saniuk
przyjmuje interesantów w każdą środę  

w godz. 15.00 - 17.00. Przyjmowanie i rozpatrywanie 
skarg i wniosków interesantów odbywa się  

w Wydziale Kancelarii, pl. Wolności 1, I piętro, pok. nr 8, 
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl 

Miasto i Gmina Nowogard:  www.nowogard.pl 

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe”  można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, pl. Wolności 1, pok. 5; Sołectwa; 
Nowogardzki Dom Kultury, pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, pl. Wolności 9; 
Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 7;  Centrum Edukacji 
i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 3; HANDEL Art.-Spożywczo-
Przemysłowe Roman Kwiatkowski, ul. Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Wolności 8;  
Bank Pekao S.A., ul. Bankowa 5;  PKO BP S.A., Pl. Wolności 5;  „Netto” Supermarket, ul. 700-lecia 22; 
Józef Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy 102;  Sklep 
„Banan”, ul. Boh. Warszawy 103;  Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 
44;  Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego 17;   Apteka „JANTAR”, ul. 700-lecia 15;  Apteka „ASA” Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 14;  „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul.  Armii Krajowej 51a;   Sklep „Biedronka”, 
ul. Warszawska 9;  Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy 103a;  Market „Polo”, ul. 700-lecia 20;  Kiosk,  
ul. Dąbrowszczaków;  Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy i 15 Lutego (obok Lidla);  PHU „Pier”,  
ul. Wojska Polskiego 4;  Sklep Spożywczy, ul. Armii Krajowej 51;  Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 
40/8;  Sklep „Rodzynek”, ul. 3 Maja 31C;  Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a;  Zakład Karny,  
ul. Zamkowa 7;  Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20;  Sklep spożywczo-przemysłowy „SANDRA”, 
ul. Leśna 6c;  Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep KAMAR, ul. Gen. Bema  
42; ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3;  HUSQVARNA, Warszawska 14;,  Sklep „OLIWER” 
Anna Wiśniewska ul. Bema 58,  Salon fryzjerski M. Kouhan ul. 700-lecia 27B. FINANS-BUD (Finanse  
i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard, pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz 
Włodarczyk Nowogard, ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji Nowogard, ul. Woj. Polskiego 9;  
ZBK ul. 700-lecia 14; Sklep Spożywczo-Monopolowy „Ewa”, ul. 3 Maja 42; Firma Handlowo-
Usługowa „ANITA” ul. Boh. Warszawy 69A; Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Edmund 
Szukalski, ul. Armii Krajowej 12a; Pasmanteria „OLEŃKA”,  ul. Stolarska 2; NZOZ LEKS  
ul. Kościuszki 36; NZOZ Medyk ul. Woj. Polskiego 6; „T.K.K. „MODA” ul. Bankowa; Sprzedaż 
Art. Spożywczych ul. Boh. Warszawy 1A; ASPROD ul. 700-lecia 26a; FHU Księgarnia „KLEX”  
ul. Żeromskiego 4B/10.

PŁATNIKU  
- od stycznia 2015 r. nowe zasady

Od stycznia 2015 r. nowe zasady przesyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego!
•	 Jeżeli sporządzasz za 2014 r. informacje PIT-8C, 

PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub roczne obliczenie 
podatku PIT-40 za więcej niż 5 osób fizycznych, 
lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług 
biura rachunkowego, ww. informacje, roczne 
obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz 
PIT-8AR, Jesteś obowiązany przesłać urzędowi 
skarbowemu za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Termin na przesłanie urzędowi 
skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-
11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 w formie 
dokumentu elektronicznego upływa z końcem 
lutego roku następującego po roku podatkowym.

•	 Jeżeli sporządzasz za 2014 r. informacje PIT-
8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub roczne 
obliczenie podatku PIT-40 za nie więcej niż 5 
osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje 
za Ciebie biuro rachunkowe, ww. informacje oraz 
roczne obliczenie podatku, a także deklaracje 
PIT-4R oraz PIT-8AR możesz złożyć w formie 
papierowej. Termin na przesłanie urzędowi 
skarbowemu, po zakończeniu roku, PIT-8C, PIT-
11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 w formie 
papierowej upływa z końcem stycznia roku 
następującego po roku podatkowym. Spełnienie 
warunku do przesyłania ww. dokumentów w 
tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa 
do ich złożenia za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

•	 Niezależnie od formy złożenia PIT-8C, PIT-
11, PIT-R,IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 urzędowi 
skarbowemu (elektronicznie lub papierowo) 
termin przesłania tych dokumentów podatnikowi 
pozostaje bez zmian (do końca lutego roku 
następującego po roku podatkowym).

•	 Płatnicy podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji 
płatnika w tym podatku, którzy nie są osobami 
fizycznymi e-deklaracje podpisują bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w 
rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

•	 Jeżeli jesteś osobą fizyczną to wysyłając 
informacje i roczne obliczenie podatku w formie 
elektronicznej, jako płatnik podatku dochodowego 
od osób fizycznych lub podmiot niepełniący funkcji 
płatnika, nie musisz już posiadać kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. Możesz podpisać 
e-deklarację danymi autoryzującymi.

•	 Niezbędne informacje znajdziesz na www.
portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce „Dla 
płatników”. Jednocześnie, Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Goleniowie zachęca i zaprasza 
do składania deklaracji oraz zeznań rocznych 
za 2014 r. za pomocą platformy e-deklaracje 
dostępnej na stronie Portalu Podatkowego www.
portalpodatkowy.mf.gov.pl


