Wieści z Ratusza
GRUDZIEŃ 2019

Szanowni Państwo,
Nowe technologie coraz intensywnej wkraczają w naszą codzienność
i dotykają niemal każdego obszaru życia. Pomagają w pracy, ułatwiają wykonywanie
obowiązków i oszczędzają czas. W trakcie swoich podróży często obserwuję jak w
krajach wysoko rozwiniętych innowacyjne rozwiązania z zakresu transportu
elektrycznego, zieleni miejskiej czy metod płatności usprawniają życie mieszkańców.
I wierzę, że przynajmniej część z nich możemy przenieść do Grodziska Mazowieckiego.
Chciałbym bardzo ułatwić Państwu życie, abyście nie musieli stać w kolejkach na
basenie, czy Centrum Kultury i nie byli „zmuszeni” do wizyt w Urzędzie Miejskim. Nie chcę zabierać
Państwa czasu, który możecie przecież spędzić w inny, dogodny dla siebie sposób.
Zapraszam więc do poznawania świata nowych technologii i do wspólnej podróży
w przyszłość Grodziska Mazowieckiego. Startujemy już dziś – od spotkania, które ma przybliżyć, czym są
e-usługi w administracji, czyli wyjaśnić jak załatwić sprawy w Urzędzie
w sposób elektroniczny. Chcemy pokazać, jak wiele mieszkaniec może zrobić z domu, siedząc z kubkiem
kawy, na własnej kanapie, z telefonem w ręku lub laptopem na kolanach.
Zdaję sobie sprawę, jaką uciążliwością, zwłaszcza dla osób pracujących z domu, jest niska
przepustowość łączy internetowych, dlatego zaprosiliśmy też różnych dostawców Internetu.
O tym wszystkim opowiemy Państwu podczas spotkania. Pomożemy w założeniu Konta Mieszkańca i
Konta Podatnika. Przeprowadzimy przez proces zakładania profilu zaufanego, który jest niezbędny do
podpisywania wniosków w e-administracji i potwierdzimy na miejscu tożsamość, co jest konieczne przy
jego uzyskaniu.
Chociaż mam świadomość, że dla tych z Państwa, którzy nie mieli do tej pory dużo wspólnego z
nowymi technologiami brzmi to dość tajemniczo, zapewniam, że po wyjaśnieniach okaże się to proste i
ułatwi życie. Od teraz będziecie mogli potwierdzić wasz Profil Zaufany w dni robocze w Urzędzie Miejskim
na Sali Obsługi Mieszkańców.

Spokojnych i Radosnych, Świąt Bożego Narodzenia
czasu pełnego nadziei i miłości, spędzonego w gronie najbliższych
oraz wiele szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2020
Joanna Wróblewska
Grzegorz Benedykciński
życzą
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego

W gminie Grodzisk Mazowiecki
zameldowanych jest:

45 517 osób, w tym:
w mieście: 29 564
na wsiach: 15 953*
*dane na 26 listopada 2019 r.
Mieszkańców jest jednak więcej.
Być może nie wiesz, jak ważny jest Twój meldunek i ile od niego zależy.
Twój meldunek decyduje, m.in. o tym, czy na terenie gminy powstaną
nowe szkoły i przedszkola i ile pieniędzy gmina będzie mogła przeznaczyć
na inwestycje w Twojej okolicy.
Co zyskujesz meldując się w Grodzisku Mazowieckim?
Masz prawo do Grodziskiej Karty Mieszkańca
uprawniającej do wielu zniżek, np. do kina,
na basen oraz na komunikację miejską.
Masz też bezpłatne wejście do Mediateki
na imprezy kulturalne.

Inwestujesz w rozwój gminy, jej infrastrukturę
i wygląd (utrzymanie szkół, przedszkoli,
inwestycje w kanalizację, wodociągi, drogi
i chodniki).

Ty oddajesz nam swój podatek, a my budujemy dla Ciebie.
A jeśli zameldujesz się na pobyt stały w okresie od 20.11.2019 r. do 31.12.2019 r.,
możesz wziąć udział w konkursie z nagrodami.

Pamiętaj! Każdy, kto mieszka w Polsce musi być ZAMELDOWANY!
Ten obowiązek, dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
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Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 24.09.2010 r.
o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427)

Płać podatki tam, gdzie mieszkasz!
Czy wiesz, że ok. 40% Twojego podatku dochodowego (PIT) trafia do gminy,
w której jesteś zameldowany?
Nie tylko podatek od nieruchomości wpływa do gminy, ale także podatek od Twoich dochodów,
który wpłacasz do Urzędu Skarbowego.
Chcesz, by nasza gmina się rozwijała? Zamelduj się w Grodzisku Mazowieckim!
A jeśli mieszkasz u nas, np. wynajmujesz mieszkanie i z jakichś powodów nie możesz
się zameldować, to zgłoś w Urzędzie Skarbowym, że chcesz wpłacać swój podatek
do gminy Grodzisk Mazowiecki.
Wypełnij druk ZAP-3, złóż go w Urzędzie Skarbowym
i rozliczaj się w Grodzisku Mazowieckim.

Ty się meldujesz, Gmina otrzymuje Twoje podatki.
Zobacz na co wydawane są pieniądze z budżetu gminy.
Dochody Gminy w 2019 r.: 307 088 402 zł
Wydatki Gminy w 2019 r.: 312 499 274 zł,
w tym na:
Oświatę i wychowanie: 93 667 856 zł,
tj. 29,97% budżetu

Designed by Freepik

Pełny budżet gminy
dostępny jest na naszej stronie: grodzisk.pl

Z Twoich podatków finansujemy, m.in.: Oświatę i wychowanie.
W 2019 r. przeznaczyliśmy 29,97% budżetu na ten cel.

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe: 61,93%
Przedszkola: 32,93%
Inne: 5,1 %.

Szczegóły na stronie: grodzisk.pl
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Do budżetu gminy trafia prawie ok. 40% podatku dochodowego
zameldowanych mieszkańców.
Na stronie grodziskmazowiecki.budzetyjst.pl znajdziesz Kalkulator mieszkańca.
Wpiszesz swoje miesięczne wynagrodzenie brutto i dowiesz się ile Twojego podatku
zasila poszczególne działy budżetu samorządowego.

Z każdego 1000 zł podatku rocznego mieszkańca na główne grupy wydatków w budżecie 2020
przeznaczane zostanie:
Rodzaj wydatku bieżącego

Planowana
kwota

OŚWIATA, OPIEKA EDUKACYJNA, ŻŁOBKI, POMOC

239

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

233

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

60

KULTURA I SPORT

61

GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

71

UTRZYMANIE DRÓG i PARKINGÓW, KOMUNIKACJA

30

GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY

14

Rodzaj wydatku inwestycyjnego

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

10

BUDOWA DRÓG

INNE

23

MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW, TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I BUDOWA ŚWIETLIC

6

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

5

LINIE OŚWIETLENIOWE

4

PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE

6

INWESTYCJE
RAZEM

259
1 000

BUDOWA I ROZBUDOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,
DOPOSAŻENIE
INWESTYCJE W KULTYRĘ I SPORT
BUDOWA RATUSZA

Planowana
kwota
54

59
72
29

PRZEBUDOWA STAWÓW WALCZEWSKIEGO

9

DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW

1

POZOSTAŁE W TYM ZIELEŃ, TERMOMODERNIZACJA

14
259
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Na podsatwie danych z budżetu na 2019 r.

Zamelduj się! Twój meldunek jest bardzo ważny!
Możesz się zameldować:
w urzędzie albo przez Internet,
osobiście albo przez pełnomocnika
Usługa zameldowania jest bezpłatna.
Przyjdź do Urzędu Stanu Cywilnego (ul. T. Kościuszki 34) z następującymi dokumentami:
ważnym dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem,
czytelnie wypełnionym wnioskiem zgłoszenia pobytu (stałego lub czasowego).
Wnioski dostępne są na stronach:
urzadstanucywilnego.grodzisk.pl/poradnik-interesanta/
obywatel.gov.pl/meldunek/obowiązek-meldunkowy
lub w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Jeśli jesteś właścicielem/współwłaścicielem mieszkania lub domu, w którym chcesz się zameldować,
przynieś jeden z wymienionych niżej dokumentów:
oryginał umowy cywilnoprawnej, np. umowa najmu, w której znajduje się aktualny
nr księgi wieczystej,
wypis z rejestru gruntów (Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatu Grodziskiego),
oryginał aktu notarialnego, z którego wynika adres nieruchomości wraz z aktualnym
nr księgi wieczystej.
Z powyższych dokumentów musi wynikać adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania.
WAŻNE:
Na wniosku zgłoszenia pobytu musi podpisać się właściciel/współwłaściciel lokalu
oraz osoba meldowana (w imieniu niepełnoletniego dziecka podpisuje się rodzic/opiekun prawny).
Więcej na obywatel.gov.pl

Nie trać czasu, zamelduj się przez Internet!
Wybierz na stronie obywatel.gov.pl usługę meldunek i potwierdzić swoją tożsamość
Profilem Zaufanym. Możesz też wejść na grodzisk.pl i wybrać na górnym pasku E-URZĄD.

potem kliknij w ikonę
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Jak się zameldować online?
KROK 1
Załóż Profil Zaufany potrzebny do zameldowania przez Internet.
Wejdź na stronę https://pz.gov.pl i kliknij.
Zarejestruj się i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Masz problem z założeniem profilu zaufanego? Przyjdź do Urzędu Miejskiego
i zgłoś się na Salę Obsługi Mieszkańców. Pomożemy Ci przejść rejestrację
i potwierdzimy na miejscu Twoją tożsamość.

KROK 2
Przygotuj niezbędne dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość:
login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany;
możesz też użyć e-dowodu.
Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do nieruchomości,
w której chcesz się zameldować — dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów
elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:
umowę cywilnoprawną, umowę najmu,
odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzję administracyjną,
orzeczenie sądu.
Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do nieruchomości,
w której chcesz się zameldować — dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania,
potwierdzające twój pobyt w lokalu,
dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu
Jeśli nie możesz otrzymać tych dokumentów w wersji elektronicznej, dołącz do formularza
ich odwzorowanie cyfrowe, np. skany.

KROK 3
Wyślij wniosek online do USC w Grodzisku Mazowieckim (zostanie on automatycznie wybrany
na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania). Zameldowanie następuje od razu
po otrzymaniu zgłoszenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami.
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Jest nas już prawie 46 tys. – dołącz i Ty!
Zamelduj się w Grodzisku Mazowieckim
i wygraj!

Każdy kto dokona meldunku do końca roku,
będzie mógł wziąć udział w konkursie
i wygrać atrakcyjne nagrody.
KROK 1
Zamelduj się w Grodzisku do 31 grudnia 2019 r
KROK 1
Wypełnij formularz online dostępny
na zameldujsie.grodzisk.pl
lub złóż go w wersji papierowej w USC.
KROK 1
Czekaj na losowanie atrakcyjnych nagród!

Pamiętaj! W konkursie biorą udział tylko
prawidłowo wypełnione zgłoszenia,
dotyczące zameldowania osób pełnoletnich
na pobyt stały w okresie
od 20 listopada do 31 grudnia.

Zamelduj
się
do końca roku
i wygraj nagrody

więcej na zameldujsie.grodzisk.pl
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GRODZISKIE INWESTYCJE
OŚWIATOWE 2019

SP Nr 2 im. Marii Konopnickiej
– dobudowano nowe skrzydło
z 9 salami lekcyjnymi,
szatniami oraz świetlicą

SP Nr 5 im. Leonida Teligi
– powstała nowoczesna
sala gimnastyczna,
wyremontowano budynek szkoły,
budując jadalnię, szatnie
i wyposażając budynek
w nową windę
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SP z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 6 im. Szarych Szeregów
– dokończono gruntowny remont
I i II piętra oraz klatek
schodowych

SP im. Klementyny
z Tańskich Hoffmanowej
w Izdebnie Kościelnym
– zbudowano salę gimnastyczną,
planowana jest rozbudowa szkoły
o nowe sale lekcyjne.

fot. Marcin Masalski (8)

wszystko to dla lepszej edukacji
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NASZE PLANY
Mieszkasz u nas, jesteś zameldowany, płacisz podatki,
a my dla Ciebie zbudujemy wkrótce te obiekty

Hala
widowiskowo-sportowa
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Szkoła podstawowa w Szczęsnem

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grzegorz Benedykciński
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Zamelduj
się
do końca roku
i wygraj nagrody

więcej na zameldujsie.grodzisk.pl
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Zameldowałeś się? Wypełnij deklarację na odbiór śmieci!
Nowe ceny za odbiór śmieci
Od 1 października 2019 r. obowiązuje nowa opłata
za wywóz odpadów, która wynosi:
25 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregacji śmieci,
39 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku segregacji.
Kogo dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty?
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia
do Urzędu Miejskiego deklaracji, informującej o liczbie
faktycznie zamieszkujących u niego domowników.
Deklaracja jest podstawą wnoszenia opłaty.
Zgłoszeniu, a w konsekwencji opłacie za odbiór śmieci,
podlegają wszystkie osoby niezależnie od wieku
– dzieci również, bez względu na to ile mają lat.
Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie także jesteśmy
zobowiązani zgłosić te osoby i płacić za śmieci.
Firmy także są zobowiązane do zawarcia
odpowiedniej umowy o odbiór śmieci.
Dlaczego ceny za śmieci rosną?
Gwałtowny wzrost cen za odbiór odpadów nie jest zależny od gminy. Wynika to z sytuacji ogólnej,
m.in. z tego, że nastąpił wzrost opłaty za składowanie odpadów, w województwie mazowieckim
brakuje składowisk i spalarni, a nowe przepisy krajowe spowodowały, że koszt działania firm
tym się zajmujących jest coraz wyższy.
Niektóre z czynników wpływających na wzrost wysokości opłaty za odpady:
ROSNĄCE CENY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W REGIONIE
Odpady zmieszane (cena za tonę):
2017 r. – 290 zł/Mg
2018 r. – 370 zł/Mg
2019 r. – 600 zł/Mg
Odpady segregowane (cena za tonę):
2017 r. – 215 zł/Mg
2018 r. – 325 zł/Mg
2019 r. – 500 zł/Mg
ROSNĄCE OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW (CENA ZA TONĘ)
2017 r. – 24,25 zł/Mg
2018 r. – 140 zł/Mg
2019 r. – 170 zł/Mg
2020 r. – 270 zł/Mg
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WZROST ILOŚCI ODPADÓW ODDAWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW
BRAK KONKURENCYJNOŚCI FIRM, ODBIERAJĄCYCH ODPADY
BRAK SPALARNI I KOMPOSTOWNI
BRAK W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM INFRASTRUKTURY
DO RECYKLINGU ODPADÓW
ZAPRZESTANIE W 2018 R. PRZYJMOWANIA ODPADÓW PRZEZ SKŁADOWISKO
W MŁAWIE
ZAPRZESTANIE PRZYJMOWANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH
PRZEZ CHIŃSKIE FIRMY
NAPŁYW ODPADÓW Z ZAGRANICY
PODNIESIENIE PŁACY MINIMALNEJ
WZROST CEN PALIWA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WPROWADZENIE NOWYCH OBOWIĄZKÓW DLA ZARZĄDZAJĄCYCH INSTALACJAMI
(MONITORING, KOSZTOWNE ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK POWSTANIA
SZKÓD ŚRODOWISKOWYCH).

Co możemy zrobić w tej sytuacji?
Zgodnie z prawem gmina nie może dopłacać do odbioru i utylizacji odpadów, tak by zmniejszyć
koszty ponoszone przez mieszkańców. Cena jest więc wysoka, a niestety może być jeszcze wyższa.
Opłaty będą wzrastać, jeśli nie będziemy za śmieci płacili wszyscy. Kwota, jaką ponosimy za
odbiór odpadów zależna jest od liczby osób, które wnoszą opłatę. Jeśli nie zgłaszamy wszystkich
domowników opłaty ponoszą za nas inni.
Bądźmy uczciwi wobec siebie – za odbiór śmieci płaćmy solidarnie!
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze tego nie zrobili, o jak najszybsze
rzetelne wypełnienie deklaracji i złożenie ich do Urzędu Miejskiego lub ich zaktualizowanie,
jeśli liczba mieszkańców nie została podana prawidłowo.
Gdzie znaleźć deklarację?
Deklarację otrzymasz w Urzędzie Miejskim w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. T. Kościuszki 32a.
Możesz ją też pobrać z naszej strony internetowej lub wypełnić online.
Wybierz na stronie grodzisk.pl na górnym pasku E-URZĄD.

potem kliknij w ikonę

W Poradniku Interesanta znajdziesz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, którą możesz wypełnić online.
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Trwają kontrole
deklaracji śmieciowych
Gmina nie ma wpływu na czynniki zewnętrzne,
które przyczyniają się do wzrostu cen
za odbiór śmieci,
nie może też - zgodnie z przepisami
- dopłacać do odbioru i utylizacji odpadów.
Możemy natomiast dopilnować, by koszt
opłat za odbiór śmieci był ponoszony
przez wszystkich, a nie wyłącznie
przez część mieszkańców, co ma wpływ
na wzrost cen.
W trosce o dobro nas wszystkich
Straż Miejska zintensyfikowała kontrole,
mające na celu sprawdzenie liczby osób
zadeklarowanych do systemu odbioru śmieci
z liczbą osób faktycznie
zamieszkujących daną nieruchomość.

Dziękujemy wszystkim,
którzy wywiązują się z obowiązku płacenia
za wywóz śmieci, a pozostałych prosimy
o jak najszybsze dopełnienie
tego obowiązku i rzetelne wypełnienie
lub zweryfikowanie deklaracji składanych
do Urzędu Miejskiego.
Zapraszamy po druki formularzy do Urzędu Miejskiego (Wydział Ochrony Środowiska)
lub na grodzisk.pl
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Przypominamy zasady segregacji odpadów
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.
Wynikają one z rozporządzenia Ministra Środowiska z 2016 r. i obowiązują w całym kraju.
Odpady segregujemy w workach oznaczonych odpowiednimi kolorami:
odpady ze szkła,
odpady papierowe,
odpady metalowe i tworzywa sztuczne,
odpady BIO.
Odpady zmieszane (niesegregowane) należy gromadzić w pojemniku.
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Parkuj i jedź!
Przypominamy, że przy ul. Żydowskiej
czekają na Państwa bezpłatne miejsca postojowe.
Czterokondygnacyjny parking mieści ok. 300 samochodów i 100 rowerów.
Obiekt jest monitorowany, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo.
Parking wyposażony jest także w nowoczesny system powiadamiania,
informujący o zajętości miejsc
oraz w dwie stacje do ładowania aut elektrycznych.

Parkujesz bezpłatnie
blisko stacji PKP
i przesiadasz się na pociąg!
Parkujesz
i załatwiasz swoje sprawy
w centrum
Grodziska Mazowieckiego!
Zachęcamy do bezpłatnego pozostawiania samochodów
przy ul. Żydowskiej.
Dzięki temu okoliczne ulice nie będą zakorkowane,
a Twój samochód będzie czekał na Ciebie
w bezpiecznym, zadaszonym pomieszczeniu.

