
Mieszkańcy upiększają 
oblicze miasta

Już dwa lata z rzędu dzierżoniowskie wspólnoty miesz-
kaniowe otrzymują dofinansowanie na remonty obiek-
tów niewpisanych do rejestru zabytków w ramach kon-
kursu „Piękna fasada”. Planujący remonty zarządcy 
mogą się już szykować do kolejnej tury. A warto, bo 
można zdobyć nawet 25 tys. zł – więcej na stronie 4

Zostaw 1% podatku 
w Dzierżoniowie

Składając zeznanie po-
datkowe za miniony rok 
musimy podjąć decyzję, 
komu  chcemy przekazać 
część swojego podatku. 
Zachęcamy Państwa, by 
wypełniając zeznanie po-

datkowe przekazać swój 1% dzierżoniowskim organi-
zacjom, służącym lokalnej społeczności. Poniżej kilka 
ważnych wskazówek dotyczących możliwości i sposo-
bu przekazania swoich pieniędzy. Publikujemy również 
listę dzierżoniowskich organizacji uprawnionych do 
otrzymywania części podatku. O tym, jak przekazać 
1%, czytaj na stronie 3

Informator budżetowy 2012
 
Każdego roku przygotowujemy dla Państwa informator 
budżetowy przybliżający roczny plan dochodów i wy-
datków. Tegoroczny budżet Dzierżoniowa to dochody 
w wysokości 99. 513. 672 zł i wydatki 100. 899. 014 
zł. Najważniejsze wydatki (25 mln zł) związane są z 
oświatą. Niezmierne ważne są również wynoszące 21 
mln zł wydatki inwestycyjne (w tym 8 mln zł na poprawę 
infrastruktury drogowej). Inwestycje 2012 roku w dużej 
mierze zostaną sfinansowane z pozyskanych przez 
miasto pieniędzy z zewnątrz, głównie z unijnych pro-
gramów. Informator budżetowy znajdą Państwo na 
stronie 2

Od pierwszego lutego 
obowiązują nowe zasady 
w dzierżoniowskiej 
Strefie Płatnego 
Parkowania. Obszar 
strefy powiększono o 
część ul. Mierniczej. 
Dotyczy to odcinka 
od ul. Krasickiego do 
skrzyżowania z ul. 
Pocztową. Zmianie uległy 
m.in stawki opłat oraz 
godziny funkcjonowania 
strefy. 

Strefa Płatnego Parko-
wanie obejmuje dziś ści-
słe centrum Dzierżoniowa 
i zamyka się w obszarze 
murów obronnych. Wyją-
tek stanowią ul. Pocztowa 
i Miernicza, również obję-
te koniecznością wnosze-
nia opłat. Za parkowanie 
możemy zapłacić kupując 
bilet w jednym z dziewięt-
nastu parkometrów, wyku-
pując czasowy abonament 
lub korzystając z usługi 
MOBILET umożliwiającej 
płacenie za pośrednictwem 
telefonu komórkowego. 

D Stawki
Podstawowe stawki opłat 

wzrosły nieznacznie (np. z 
40 gr na 50 gr za parkowa-
nie do 20 minut). Znacznie 
więcej za parkowanie za-
płacą wykupujący abona-
menty. Osoby mieszkające 
na obszarze objętym strefą 
zapłacą roczną stawkę w 
wysokości 20 zł, ale par-
kowanie za drugie auto w 
rodzinie odbywać się już 
będzie na zasadach doty-
czących wszystkich miesz-
kańców. 120 zł miesięcznie 
będzie kosztować abona-
ment uprawniający do par-
kowania w samym Rynku. 

Nowe stawki mają wy-
musić większą rotację sa-
mochodów i tym samym 
ułatwić parkowanie, co nie 
jest proste, szczególnie w 
godzinach szczytu. Z tego 
powodu możliwości par-

kowania w Rynku nie mają 
już pojazdy używane przez 
pracowników urzędu do ce-
lów służbowych. Częścio-
we ograniczenie wprowa-
dzono także na bezpłatnych 
miejscach, przeznaczonych 
dla osób niepełnospraw-
nych, które mogą zostawić 
swoje auto w takim miej-
scu na czas nie dłuższy niż 
dwie godziny, co powinno 
znacznie zwiększyć do-
stępność miejsc, których 
na terenie Strefy Płatnego 
Parkowania jest 25, w tym 
11 w Rynku. 

D Co się zmieni?
Istotna zmiana dotyczy 

także samej definicji par-
kowania. 

Opłata parkingowa obo-
wiązuje we wszystkich 
miejscach SPP umożli-

wiających postój pojazdu. 
Zmiany wprowadzono ze 
względu na kierowców 
parkujących na martwych 
polach lub zakazach w celu 
uniknięcia opłaty parkingo-
wej. 

Za przekroczenie okre-
ślonego na bilecie czasu 
parkowania będziemy mu-
sieli zapłacić od 3 do 30 
zł. Zmiany obejmują rów-
nież zasady odstąpienia od 
opłaty dodatkowej. Aby 
uniknąć, kary bilet należy 
wykupić niezwłocznie, ale 
nie później niż w ciągu 6 
minut od czasu wypisania 
przez kontrolera zawiado-
mienia. Wykupiony bilet 
kierowca musi dostarczyć 
do biura strefy w czasie 
nie dłuższym niż 20 minut 
od czasu zakończenia jego 
ważności. 

D Kiedy płacimy?
Parkowanie w centrum 

Dzierżoniowa jest płatne od 
poniedziałku do piątku od go-
dziny 10.00 do 18.00, w sobo-
ty od godziny 10.00 do 14.00. 
Wyjątkiem są dni świąteczne.  
Parkowanie samochodu bez 
wniesienia opłaty skutkuje 
karą 30 zł. Za przekroczenie 
czasu parkowania pobierana 
jest opłata dodatkowa: 3 zł za 
przekroczenie do 1 godziny; 
9 zł za przekroczenie powy-
żej 1 godziny do 3 godzin; 30 
zł za przekroczenie powyżej 
3 godzin. Dowód wniesienia 
opłaty należy niezwłocznie 
dostarczyć do biura SPP. 

Biuro Strefy Płatnego 
Parkowania mieści się przy 
ul. Nowej 5 i czynne jest od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 9.30 do 18.30, w 
sobotę od 9.30 do 14.30.

Czy wyższe opłaty zwiększą liczbę miejsc parkingowych?

Zmiany w parkowaniu w Rynku

Cennik obowiązujący w Strefie Płatnego Parkowania: 

- 0,50 zł za czas parkowania do 20 minut;
- 1,50 zł za czas parkowania do 1 godziny;
- 1,80 zł za parkowanie powyżej 1 godziny do 2 go-
dzin;
- 2,00 zł za parkowanie powyżej 2 godzin do 3 godzin;
- 1,50 zł za parkowanie za każdą następną godzinę.

Czas parkowania powyżej 20 minut parkometr rozli-
cza co minutę.

Opłaty abonamentowe:
- 100 zł – abonament miesięczny;
- 280 zł - 3 abonament miesięczny;
- 1.000 zł - abonament roczny;
- 1.800 zł - 6 miesięczny abonament, uprawniający do parkowania na 
stanowisku zastrzeżonym;
- 20 zł za abonament roczny dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem par-
kowania w Rynku;
- 120 zł za abonament roczny dla mieszkańców SPP zamieszkujących w 
Rynku, bez ograniczenia miejsca parkowania.

Pracownicy Urzędu 
Miasta w Dzierżoniowie 
wylicytowali wieżę 
ratuszową wystawioną 
na aukcji w ramach 
tegorocznego finału 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Średniowieczną wieżę 
ratuszową wystawiono do li-
cytacji już po raz jedenasty. 
Łączna suma zebranych i 
przekazanych na konto WOŚP 
pieniędzy przekroczyła 20 tys. 
zł. W minionych latach wieżę 
wylicytowali m.in. Piotr Do-
mański, Stanisław Kozłow-
ski, Stanisław Miazga i pra-
cownicy dzierżoniowskiego 

INTERMARCHE. 
Każdy zwycięzca otrzy-

muje poświadczony okolicz-
nościowym certyfikatem tytuł 
„Honorowego Gospodarza 
Wieży”. Nazwisko lub nazwa 
gospodarza wieży uwiecznia-
ne jest także w „Kronice Mia-
sta” i w „Roczniku Dzierżo-
niowskim”. Pomysłodawcą 
licytacji wieży jest Tomasz 
Śnieżek – historyk, przewod-
nik turystyczny, radny i wo-
lontariusz dzierżoniowskiego 
sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym 
roku do otrzymania tytułu go-
spodarza wieży wystarczyła 
kwota 1009 zł. 

Wielka Orkiestra zagrała w Dzierżoniowie

Wieża ratuszowa 
zmieniła właściciela 

W Strefie Płatnego Parkowania w Dzierżoniowie jest 371 miejsc parkingowych, z czego 
26 dla osób niepełnosprawnych
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Dofinansowania na remonty

Mieszkańcy upiększają oblicze miasta

PROGRAM DOTACJI DO ZABYTKÓW
Właściciele budynków zabytkowych także mogą uzyskać pomoc finansową przy remontach. Dotacje na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznawane są, jeśli 
zabytek spełnia łącznie następujące kryteria: jest usytuowany na terenie miasta Dzierżoniowa, jest wpisany do reje-
stru zabytków, posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz jest w złym stanie technicznym. 
Wniosek powinien zawierać: decyzję o wpisie do rejestru zabytków, dokument potwierdzający tytuł prawny wnio-
skodawcy do zabytku, pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na przeprowadzenie prac, harmonogram i 
kosztorys przewidzianych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

Już dwa lata z rzędu dzierżoniowskie wspólnoty 
mieszkaniowe otrzymują dofinansowanie na 
remonty obiektów niewpisanych do rejestru 
zabytków w ramach konkursu „Piękna fasada”. 
Planujący remonty zarządcy mogą się już 
szykować do kolejnej tury. A warto, bo można 
zdobyć nawet 25 tys. zł.

D I edycja
Do pierwszego konkursu zgłosiło się siedem wspólnot 

mieszkaniowych. Najwięcej, bo �5 tys. zł miasto przekaza-
ło na remont elewacji budynku przy ul. Batalionów Chłop-
skich 3. Zaś 15 tys. zł, również na remont elewacji, przeka-
zano wspólnocie budynku przy ul. 11 Listopada 1. Nagrody 
otrzymały też wspólnoty 11 listopada 19 – 5 tys. zł, Słowa-
ckiego 18 – 5 tys. zł, Grota Roweckiego 3� – 3 tys. zł, Grota 
Roweckiego 34 – 3 tys. 
D II edycja

W drugiej turze „Pięknej fasady” przyznano nagrody o 
łącznej wartości 114 tys. zł. Oceniający �1 zgłoszeń zespół 
nie przyznał pierwszej nagrody, zwiększono natomiast licz-
bę nagród za czwarte miejsca. Najwyżej oceniono remonty 
dachów i elewacji przeprowadzonych na budynkach przy 
Nowowiejskiej 46 i 48. Każda z tych wspólnot otrzymała po 
15 tys. zł. Trzy nagrody o wartości 10 tys. trafiły do wspól-
not mieszczących się przy ul. Brzegowej 63, Słowackiego 31 
i Andersa �,4,6. Nagrody w wysokości 5 tys. zł trafiły do 
mieszkańców Marszałkowskiej 9, os. Słonecznego, 4-4a, 11 
listopada 3, 11 listopada 5, os. Tęczowego 15, Tęczowego �5, 
Słowackiego 14, Słowackiego 16 , Ząbkowickiej 36. Wspól-
nota przy Klasztornej/Wrocławskiej �-4 otrzymała 4 tys. zł. 
Remont elewacji budynku przy os. Słonecznym 6-6a nagro-
dzono kwotą 3 tys. zł a remont bocznej elewacji budynku 
przy ul. Ząbkowickiej 54 kwotą � tys. zł. 

D Konsultujemy i zachęcamy
Przyznane w drodze konkursu środki umożliwiają pomoc 

w renowacji tych obiektów, które nie są wpisane do rejestru 
zabytków, lecz ze względu na położenie, detale architekto-
niczne lub historię stanowią cenne obiekty kultury material-
nej Dzierżoniowa. Nagrody przyznawane są w dwóch kate-
goriach: elewacja i detal architektoniczny. Miasto zachęca 
przy planowaniu inwestycji do konsultacji, które mogą przy-
czynić się do przyznania nagrody. Nikt nie chce decydować 
za właścicieli np. o kolorze elewacji, ale pewne uzgodnienia 
w efekcie mogą wpłynąć na harmonię architektoniczną re-
montowanych obiektów z resztą zabudowy miejskiej. A o 
upiększanie miasta przecież w tym wszystkim chodzi.

D Jak zdobyć nagrodę?
Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dotacje mogą 

być udzielane wyłącznie na inwestycje zakończone w roku, 
w którym złożono wniosek konkursowy. Dotacja może wy-
nieść do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
przy zabytku. Zgłoszenie, którego druk można uzyskać w 
Wydziale Spraw Lokalowych, powinno zawierać m.in. in-
formacje dotyczące remontu i dokumentację fotograficzną 
pokazującą budynek przed i w trakcie prowadzenia prac. 
Termin składania wniosków to okres od 1 września do 15 
października każdego roku. Warto wziąć go pod uwagę pla-
nując inwestycje.

- Doceniamy waszą pracę i to, że dzięki wam Dzierżoniów 
staje się piękniejszy - mówiła podczas oficjalnego ogłosze-
nia laureatów konkursu „Piękna fasada” i  programu dota-
cji do zabytków w 2011 r. zastępczyni burmistrza Wanda 
Ostrowska. Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej 20 
grudnia

W 2011 r. wypłacono dofinansowania w ramach dotacji do remontów zabytków właścicielom obiektów Rynek 54 
– 4.500 zł oraz Rynek 51-51a – 24.456,95 zł

Komisja przyznała w drugiej edycji konkursu trzy trzecie nagrody w wysokości 10 tys. zł. Otrzymały je m.in. wspólnota 
Andersa 2, 4, 6 oraz Słowackiego 31

15 tys. zł na remont elewacji otrzymała w I edycji progra-
mu wspólnota budynku przy ul. 11 Listopada 1

Dzięki temu programowi ulice miasta pięknieją. Przykła-
dem jest ul. Brzegowa. Wspólnota z Brzegowej 63 otrzy-
mała w 2011 r. na remont elewacji 10 tys. zł

Drugą nagrodę i 15 tys. zł otrzymała zaś wspólnota z ul. 
Nowowiejskiej 46-48

Wspólnota przy Klasztornej/Wrocławskiej 2-4 otrzymała 
w 2011 r. 4 tys. zł
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 0000062210
Dzierżoniów, ul. Brzegowa 151, tel. 831 18 00 wew. 17.
Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnie-
nia im niezbędnych warunków bytowania. Krzewienie wśród społeczeństwa umiłowania przyro-
dy oraz ochrony środowiska.
Na Pawłowym Wzgórzu - Stowarzyszenie Klubu Abstynenta 0000084416
Dzierżoniów, Wzgórze Ojca Św. Jana Pawła II 1, tel. 74 832 36 18, mis.2005@op.pl. 
Niesienie wszelkiej pomocy chorym uzależnionym od alkoholu, członkom ich rodzin oraz ofiarom 
przemocy domowej. Organizacja nowych form kontaktu terapeutycznego. Współuczestnictwo 
we wdrażaniu programów profilaktycznych wśród młodzieży, dzieci i dorosłych (organizowanie 
świetlicy terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Współuczestnictwo w organizowaniu 
obozów terapeutycznych dla chorych uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa 0000099206
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 30, tel. 74 645 17 16, www.tmd.mbp.dzierzoniow.pl. 
Opracowywanie i wydawanie periodyków i monografii prezentujących dzieje oraz współczes-
ność miasta Dzierżoniowa (corocznie wydawany „Rocznik Dzierżoniowski”), inspirowanie oraz 
włączanie się w organizację imprez kulturalno-oświatowych, organizowanie wystaw, sympozjów, 
pokazów artystycznych, konkursów, uroczystości.
Ludowy Klub Sportowy „Atom” w Dzierżoniowie 0000103666
Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe 9, tel. 74 831 65 00.
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.
Towarzystwo Miast Partnerskich Dzierżoniowa 0000179638
Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich 19, 74 646 46 41, ksiegowosc@mbp.dzierzoniow.pl,  
www.tmpdz.dzierzoniow.pl.
Prowadzenie współpracy z miastami partnerskimi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach, 
szerzenie przyjaźni, kontaktów, wymiany doświadczeń z miastami partnerskimi.
Stowarzyszenie na rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego 
Kościoła pw. św. Jerzego 0000195739
Dzierżoniów, ul. Miodowa 3, tel. 74 831 53 61, 74 645 08 06.
Stowarzyszenie powstało, aby pomagać parafii w zdobywaniu środków finansowych na renowa-
cję zabytkowego kościoła pochodzącego z XIII wieku. Zgromadzone środki przeznaczane są na 
kolejne etapy konserwacyjno-renowacyjne.
Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi 0000202053
Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 55, tel. 667 113 201, faks 74 832 22 92
Konsolidacja środowiska honorowych dawców krwi i ich rodzin. Udzielanie wsparcia i pomocy obecnym 
i byłym dawcom krwi oraz ich rodzin i udzielanie pomocy rzeczowej, pomocy przy zasięganiu porad i 
konsultacjach medycznych, udzielanie pomocy prawnej. Promowanie idei honorowego krwiodawstwa, w 
szczególności wśród młodego pokolenia.  Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych. Promowanie zdrowego stylu życia, działanie w zakresie profilaktyki uzależnień.  Reali-
zowanie programu profilaktyki antyalkoholowej: „Żyj zdrowo, precz z alkoholem i narkotykami”.
Fundacja L.M. Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu 0000202225
Dzierżoniów, Rynek 18, tel. 74 831 02 60.
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej 0000217528
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38, tel. 74 832 00 20, 605 205 310, zofiami@wp.pl. 
Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wyzwolenia możliwości eduka-
cyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektual-
nego i fizycznego. Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
Fundacja „Disce Puer” 0000230935
Dzierżoniów, Rynek 36, tel. 74 831 35 46.
Wspieranie edukacji młodzieży uczącej się poprzez pomoc materialną (stypendia) dla wyróżnia-
jących się studentów i uczniów w wieku do 27 lat. Udzielanie jednorazowych stypendiów nauko-
wych, socjalnych i za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i kultury, po semestrze 
zimowym i letnim. Dotacji na wypłatę stypendiów udziela Urząd Miasta w Dzierżoniowie.
Stowarzyszenie „Pomóżmy Realizować Marzenia” 0000244620
Dzierżoniów, ul. Piłsudskiego 24, tel. 74 831 52 60, szkola@zsz.dzierzoniow.pl,  www.zsz.
dzierzoniow.pl.
Ochrona praw dzieci, udzielanie pomocy w wykonywaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych, inicjowanie społecznych ruchów osób zainteresowanych niesieniem pomocy 
innym. Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków placówek opiekuńczych. Inicjowanie i 
rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci, w tym poprzez prowa-
dzenie własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Integrowanie osób niepełnosprawnych 
w środowisku i wspieranie rozwoju szkolnictwa poprzez wyposażanie placówek szkolnych.
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika 0000274502
Dzierżoniów, ul. Słowiańska 5, tel. 74 831 26 18.
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
Fundacja „ROPUH” - Rozwoju Organizacji Pozarządowych Upowszechniających Harcerstwo 
imienia Harcmistrza Radosława Turzańskiego 0000301430
Dzierżoniów, ul. Pocztowa 1, tel. 74 831 09 90, faks 74 831 09 89, fundacja@ropuh.eu, www.
ropuh.eu.
Wspieranie organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem tych działających na 
terenie powiatu dzierżoniowskiego i upowszechniających dorobek ruchu harcerskiego, organi-
zowanie różnych form kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży oraz promowanie w kraju i 
za granicą kultury młodzieżowej z uwzględnieniem dorobku i osiągnięć regionu. Wspieranie róż-
nych form edukacji kadry instruktorskiej w tym szczególnie środowiska górskiego. Upowszech-
nienie idei harcerstwa i harcerskiego systemu.
Fundacja „Salus Pro Familia” 0000311436
Dzierżoniów, ul. Bohaterów Getta 10, tel. 74 832 40 91, faks 74 832 38 08, fundacja@sa-
lusprofamilia.org, www.salusprofamilia.org.
Wspieranie zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów prowadzących działalność w zakre-
sie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej. 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Dzierżoniowie 0000344004
Dzierżoniów, ul. Piastowska (pawilon Serwice Sport 42c), tel. 74 832 11 41,  leszek.bajda@op.pl. 
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie 
0000356404
Dzierżoniów, ul. Świdnicka 26, tel. 74 831 46 86,  zk.dzierzoniow@psouu.org.pl.
Działania na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków 
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-
wychowawczej, działalności rekreacyjnej, poradnictwa i działalności szkoleniowej.
Opracowane na podstawie www.ngo.pl

Składając zeznanie 
podatkowe za miniony 
rok musimy podjąć 
decyzję, komu chcemy 
przekazać część swojego 
podatku. Zachęcamy 
Państwa, by wypełniając 
zeznanie podatkowe 
przekazać swój 1% 
dzierżoniowskim 
organizacjom służącym 
lokalnej społeczności. 
Poniżej kilka 
ważnych wskazówek 
dotyczących możliwości 
i sposobu przekazania 
swoich pieniędzy. 
Publikujemy również 
listę dzierżoniowskich 
organizacji uprawnionych 
do otrzymywania części 
podatku. 

D Jak przekazać 1% 
podatku za 2011 rok?

Sprawdź, komu możesz 
przekazać 1% podatku, wy-

bierz organizację pożytku 
publicznego (OPP), którą 
chcesz wesprzeć, wypeł-
nij PIT i zapłać podatek.  
1% podatku dochodowego 
mogą przekazać: podat-
nicy podatku dochodo-
wego od osób fizycznych 
(w tym m.in. podatnicy 
uzyskujący dochody z od-
płatnego zbycia papierów 
wartościowych); podatnicy 
opodatkowani ryczałtem 
od przychodów ewiden-
cjonowanych; podatnicy 
prowadzący działalność 
gospodarczą i korzystają-
cy z liniowej, 19-procen-
towej stawki podatku. 1% 
mogą przekazać również 
emeryci, pod warunkiem 
jednak, że samodzielnie wy-
pełnią PIT-37 na podstawie 
PIT-u otrzymanego z ZUS. 
Podatnicy, którzy zdecy-
dowali się na rozliczenie 
podatku przez pracodawcę 

nie mają możliwości prze-
kazania 1%.

D Złóż zeznanie 
podatkowe i zapłać 
podatek

Wniosek podatnika o 
przekazanie 1% wybranej 
organizacji zostanie zrea-
lizowany tylko wtedy, gdy 
podatnik zapłaci w pełnej 
wysokości należny poda-
tek. Najlepiej, gdy uczyni 
to do końca okresu rozli-
czeniowego (czyli do 31 
stycznia – dla ryczałtow-
ców oraz do 30 kwietnia 
– dla pozostałych podatni-
ków). Pieniądze – 1% po-
datku należnego – na konto 
wybranej organizacji prze-
każe urząd skarbowy do 
lipca roku podatkowego, 
w którym jest składane ze-
znanie podatkowe. Z wy-
liczonej kwoty potrącone 
zostaną koszty przelewu. 

Zostaw 1% podatku
w Dzierżoniowie

Wybierz organizację pożytku publicznego 
Uwaga! Zanim wpiszesz numer KRS – upewnij się, że wybrana przez Ciebie organizacja 
znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2011 rok. Wykaz orga-
nizacji pożytku publicznego który można przekazać 1% przy rozliczeniach za 2011 r. pub-
likowany jest m.in. w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu www.
ngo.pl. Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas 
Urząd Skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Oprócz numeru 
KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy prze-
kazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na jednym 
formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak 
podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, 
np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną 
organizację pożytku publicznego.

Wypełniając PIT decydujesz o przeznaczeniu części swojego podatku

Zachęcamy, by 1% swojego podatku przekazać uprawnionym organizacjom z Dzierżoniowa
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