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Nie musisz 
być tutaj 
zameldowany/-na, 
aby płacić podatki 
w naszej Gminie.
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Szanowni Mieszkańcy,

Radością i dumą napawa mnie fakt, że coraz więcej osób wybiera Gminę Żabia 
Wola na swój dom. Jako samorząd wychodzimy naprzeciw rosnącym potrzebom, 
wynikającym z rosnącej liczby mieszkańców, aby z roku na rok podnosić jakość 
życia w naszej Małej Ojczyźnie. Rok 2020, choć z wielu zwgędów trudny, obfitował 
w wiele inwestycji. 

Zbudowaliśmy Żłobek Gminny, rozbudowujemy i remontujemy budynek OSP 
w Żelechowie, budujemy jednostanowiskowy garaż dla wozu bokowego przy 
budynku OSP Skuły w Bartoszówce, wykonaliśmy dokumentację projektowo-
kosztorysową oraz jesteśmy w trakcie pozyskania środków na termomodernizację 
czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola, w 
ramach MIAS.

Wybudowaliśmy miejsca rekreacji dla mieszkańców we Władysławowie, Kaleni, 
Bartoszówce i Słubicy Dobrej, a także wykonaliśmy dokumentację projektową 
oświetlenia boisk sportowych na terenie Bartoszówki. 

Rozbudowujemy transport i poprawiamy infrastrukturę drogową. 
Wybudowaliśmy ul. Krakowiańską w Żelechowie, ul. Dębową w Osowcu, ul. 
Kresową w Ojrzanowie, ul. Słoneczną w Grzegorzewicach, ul. Sójki w Zarębach, ul. 
Gałązki w Józefinie.

W wyniku reformy edukacji niezbędny stał się rozwój bazy lokalowej w naszych 
placówkach oświatowych. Dlatego też wykonaliśmy dokumentację projektową 
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skułach z nową salą gimnastyczną, złożyliśmy 
wniosek na pozyskanie środków na termomodernizację Szkoły Podstawowej w 
Józefinie oraz Szkoły Podstawowej w Skułach, a także  zakończyliśmy rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie wraz z halą sportową. 

Prowadzone przez nas inwestycje muszą zostać rozłożone w czasie ze wzgledu na 
ograniczenia budżetowe gminy, niemniej zależy nam na jak najszybszej finalizacji 
założonych planów. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie                         
w postaci skierowania swojego podatku dochodowego do naszej Gminy. 

Prawie 40% podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne trafia 
bezpośrednio do budżetu gminy – ważne jest więc wskazanie Żabiej Woli przy 
rozliczaniu podatku dochodowego. Dokonanie tej niewielkiej czynności pozwoli 
na podjęcie wielu inwestycji w przyszłość naszą i naszych dzieci.

Piotr Rybka
Wójt Gminy Żabia Wola



Rozlicz swój 
PIT w Gminie 
ŻabiaWola, 
zyskaj realne 
korzyści 
ze swoich 
pieniędzy 
w Twoim 
miejscu 
zamieszkania.
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Twój PIT to realne korzyści 
dla Ciebie i Twojego miejsca 
zamieszkania. 

Transport 
i komunikacja.1.

Oświata
i wychowanie.2.

3. Ochrona 
zdrowia.4. Kultura.

6. Ochrona 
środowiska.

7. Infrastruktura.

5. Pomoc 
społeczna.
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Czy wiesz, że 
blisko 40% 
Twojego 
podatku 
dochodowego 
może trafić do 
budżetu Twojej 
Gminy? 
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Twoje pieniądze 
wracają do Ciebie.
Twój podatek od dochodów jest automatycznie 
przekazywany do gminy, w której masz meldunek. 

Liczba zameldowanych mieszkańców pozwala oszacować 
dochody gminy i tym samym lepiej rozplanować wydatki 
w jej budżecie. 

Inwestycje to jedna z najważniejszych pozycji w gminnym 
budżecie, finansowanych z Twoich podatków. Inwestycje 
- czyli to wszystko, co wpływa na komfort życia Twojego 
życia - prowadzone są właśnie dla Ciebie. To Ty i Twoi 
najbliżsi skorzystacie z dróg, ścieżek rowerowych, szkół, 
przedszkoli, boisk sportowych, obiektów kultury i wielu 
innych udogodnień.

Drugą ważną pozycją finansowaną z pieniędzy                                      
z podatków jest bieżące utrzymanie mienia gminy, 
czyli tego wszystkiego, z czego już korzystasz - remonty 
dróg, chodników, szkół, utrzymanie kadry w szkołach, 
przedszkolach, dofinansowanie do niepublicznych 
placówek oświatowych itd.

Podatek od nieruchomości, czy podatek rolny również 
stanowi część dochodów gminy, jednak skala tych 
wpływów budżetu jest dużo mniejsza.

Możesz złożyć oświadczenie w Urzędzie Skarbowym, że 
podatek dochodowy chcesz płacić w innej gminie niż        
w miejscu zameldowania, jednak warto się zameldować, 
aby Twoje pieniądze wędrowały do gminy, w której 
faktycznie żyjesz.
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Jeśli chcesz płacić 
podatek w gminie 
Żabia Wola, lecz 
nie możesz się 
tu zameldować, 
złóż w Urzędzie 
Skarbowym zgłoszenie 
aktualizacyjne osoby 
fizycznej będącej 
podatnikiem, czyli 
formularz ZAP- 3. 
Dokument ten można 
wysłać również 
pocztą lub drogą 
elektroniczną, o ile 
dysponujesz podpisem 
elektronicznym.
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Zbudowaliśmy pierwszy 
w powiecie żłobek gminny.

Realizujemy: 

Planujemy:

rozbudowę
transportu

poprawę
infrastruktury
drogowej

rozbudowę Szkoły 
Podstawowej 
w Skułach z salą 
gimnastyczną

rozbudowę Szkoły 
Podstawowej 
w Ojrzanowie

termomodernizację 
Szkoły Podstawowej 
w Józefinie.
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Jednostka prowadząca:
Stanowisko ds. ewidencji ludności 
Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 pok. nr 1
tel. (46) 858 27 24 

Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce, powinien 
pamiętać o obowiązku meldunkowym. Masz 30 dni na zgłoszenie 
nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego 
miejsca). Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i zamierzasz 
tam mieszkać na stałe - zamelduj się tam na pobyt stały.

Pamiętaj, że możesz mieć jednocześnie tylko jedno miejsce 
pobytu stałego.
Jeśli meldujesz się na pobyt stały w Gminie Żabia Wola, nie 
musisz osobiście wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu 
pobytu stałego- wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu 
następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.

Możesz zameldować się osobiście lub przez pełnomocnika                 
w tutejszym Urzędzie, albo elektronicznie (przez Internet).

ABY SIĘ ZAMELDOWAĆ W URZĘDZIE PRZYGOTUJ:
• formularz: zgłoszenie zameldowania na pobyt stały- 
pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj go obustronnie na 
jednej kartce. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go 
u nas (druk w załączeniu); Formularz musi być potwierdzony 
czytelnym podpisem wraz z datq jego złożenia przez właściciela 
lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu (np. 
najemcę);
• dowód osobisty tub paszport;
• dokument potwierdzający prawo do lokalu - do wglądu      
(w oryginale). Jeśli jesteś właścicielem przynieś dokument, który 
to potwierdzi np. wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. 
Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja 
administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeśli nie jesteś właścicielem 
i nie posiadasz też innego prawa do mieszkania, w którym chcesz 
się zameldować - niech osoba, która ma takie prawo podpisze się 
na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. W urzędzie 
musisz pokazać dokument potwierdzający prawo do lokalu tej 
osoby.   

Zameldować możesz się osobiście lub może to zrobić                        
w Twoim imieniu pełnomocnik. 

JAK SIĘ ZAMELDOWAĆ NA 
POBYT STAŁY.
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Pełnomocnictwo musi być na piśmie (druk pełnomocnictwa w 
załączeniu), a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód 
osobisty lub paszport.

Aby zameldować się przez internet, musisz mieć profil zaufany na 
platformie uap lub bezpieczny podpis elektroniczny.

DO ELEKTRONICZNEGO ZGŁOSZENIA NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:
• dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny 
do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania - skan 
(odwzorowanie cyfrowe)
• dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, 
właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem 
prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie 
niemożności jego uzyskania - skan (odwzorowanie cyfrowe)
• w przypadku zameldowania przez pełnomocnika: 
elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony 
Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym 
(udzielającego pełnomocnictwa)
Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, 
która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie 
ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osobę, która ma 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo 
ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

OPŁATY:
Zameldowanie jest bezpłatne.
Wydanie 1.go egzemplarza zaświadczenia o zameldowaniu na 
pobyt stały jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo do zameldowania, w przypadku, gdy 
pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, 
rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - jest bezpłatne. W przypadku 
braku pokrewieństwa- opłata 17 zł za pełnomocnictwo.

Opłatę można uiścić:
• kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Żabia Wola
• przelewem na konto Urzędu Gminy Żabia Wola: 32 
929100010046 3049 2000 0060 (Bank Spółdzielczy Biała Rawska 
o. Mszczonów.);
Termin i sposób załatwienia
Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, zostaniesz od razu 
zameldowany. Jeśli będzie to zameldowanie na pobyt stały - 
otrzymasz zaświadczenie.
Podstawa prawna
• Ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych                                                
i Administracji z 13.12.2017 r. w sprawie określenia wzorów oraz   
sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu 
obowiązku meldunkowego.
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Rozlicz się 
e-PITem

ROZLICZASZ 
PIT W NASZEJ 
GMINIE?

NIE...

ALE ZE STAWU 
KORZYSTASZ...

www.zabiawola.pl


