
wpis z Urzędu do Rejestru Wyborców - udział w wyborach lokalnych bez
konieczności załatwiania dodatkowych formalności;
przyczynisz się do wzrostu dochodów własnych Gminy, co przekłada się na:

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek
meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców. Możesz
zameldować się osobiście, za pośrednictwem  pełnomocnika lub przez Internet.
Usługa zameldowania jest bezpłatna.

       Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pokój nr 5, tel.: 62 78 45 107

Meldując się na pobyt stały  na terenie gminy Sokolniki zyskasz następujące korzyści:

- realizację  nowych  inwestycji  gminnych,  np. modernizację  gminnych dróg, placów   
zabaw, wodociągów, kanalizacji, obiektów itp;
- poprawę jakości edukacji publicznej;
- wzrost szansy zapewnienia miejsca dla dzieci w wybranych przedszkolach
prowadzonych przez gminę Sokolniki;
- zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych i sportowych.
  

PORADNIKPORADNIK
DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓWDLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW  

GMINY SOKOLNIKIGMINY SOKOLNIKI
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W JAKI SPOSÓB MOGĘ SIĘ ZAMELDOWAĆ?

Pakowanie, transport czy załadunek mebli to sprawy, które podczas
przeprowadzki zajmują najwięcej miejsca w naszej głowie. Niestety, często  w
tym momencie zapominamy o najważniejszym, czyli o załatwieniu
formalności, bez których zmiana miejsca zamieszkania nie jest możliwa. Ilość
dokumentów, papierów czy innych umów, które musimy złożyć do urzędów
może przerazić każdego. Jednak mając dokładną listę, wszystko wyda się o
niebo prostsze. Poniżej znajduje się wykaz czynności i formalności, które
ułatwią Państwu przeprowadzkę do naszej Gminy. 
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Zaznacz, gdy zrealizujesz dany obowiązek 

https://fortis-przeprowadzki.pl/
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Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają
odpady komunalne ma obowiązek złożenia w swojej
gminie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ponosić opłaty zgodnie ze stawkami uchwalonymi w
gminie.
W ramach ponoszonej opłaty, Twoja nieruchomość
zostanie bezpłatnie wyposażona w pojemniki na
śmieci, które będą opróżniane zgodnie z
harmonogramem (dostępnym na stronie
www.sokolniki.pl). 
Deklarację o wysokości opłaty za odbiór śmieci z
Twojej nieruchomości złóż w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub
powstania pierwszych odpadów.
Pamiętaj również o konieczności jej aktualizacji (w
przypadku zmiany liczby zamieszkałych osób).

     Referat finansów i podatków, II piętro, pokój nr 16,
tel.: 62 78 45 166

     Referat inwestycji i ochrony środowiska, II piętro,
pokój nr 12, tel.: 62 6262228
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Mieszkaniec, który zamierza pobierać wodę z
gminnej sieci wodociągowej i odprowadzać ścieki
do kolektora sanitarnego (sieć kanalizacyjna)
zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie
warunków technicznych przyłączenia do sieci. Po
wykonaniu przyłącza wodociągowego/
kanalizacyjnego niezwłocznie należy złożyć
wniosek o zawarcie stosownej umowy. Obowiązek
zawarcia nowej umowy powstaje, gdy oddano do
użytkowania nowo wybudowaną nieruchomość,
nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości.
Umowę może podpisać osoba posiadająca tytuł
prawny do lokalu lub osoba korzystająca z lokalu o
nieuregulowanym stanie prawnym. 

       Referat finansów i podatków, II piętro, pokój nr
16, tel.: 62 78 45 166

       Referat gospodarki komunalnej i gospodarki
mieniem, I piętro, pokój nr 10, tel.: 62 78 46 101

Zgodnie z przepisami prawa ścieki komunalne
należy gromadzić w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, jeżeli nie ma możliwości
podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub
zainstalowania przydomowej oczyszczalni
ścieków. Właściwa gospodarka ściekami
komunalnymi polega na zlecaniu ich odbioru
firmie specjalistycznej, która posiada zezwolenie
Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych. Każdy właściciel obowiązany
jest do zawarcia umowy na świadczenie usługi
wywozu ścieków, a wykonujący usługę
zobowiązany jest wystawić odpowiedni dokument
zaraz po wykonanej usłudze. 

     Referat inwestycji i ochrony środowiska,   
II piętro, pokój nr 11, tel.: 62 6262230

Zaznacz, gdy zrealizujesz dany obowiązek 

Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru
porządkowego to możesz złożyć do Urzędu Gminy
wniosek o ustalenie tego numeru. Nie musisz być
właścicielem budynku ani jego władającym (czyli np.
użytkownikiem wieczystym, zarządcą lub
dzierżawcą). Aby otrzymać numer porządkowy
budynku nie musisz uzyskiwać wcześniej
pozwolenia na jego użytkowanie ani składać
zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd może
ustalić numer porządkowy również dla budynku
będącego w trakcie budowy, a także planowanego
do wybudowania. Gdy nowo wybudowany budynek
nie ma nadanego numeru porządkowego, to ustal
go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

    Referat gospodarki komunalnej i gospodarki
mieniem, I piętro, pokój nr 10, tel.: 62 78 46 101

CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ
DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ?

WODA I ŚCIEKI

Tutaj nas znajdziesz:
www.facebook.com/SokolnikiGmina

 

www.instagram.com/gminasokolniki

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBO)
CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ 

NUMER BUDYNKU?
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ZASTANAWIASZ SIĘ NAD PRZYDOMÓWKĄ? MOŻESZ OTRZYMAĆ DOTACJĘ

Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni może być przyznana dla obiektów położonych na
obszarach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenach gminy Sokolniki, za wyjątkiem
tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej oraz terenów wskazanych przez Gminę
do skanalizowania tj.: Sokolniki, Walichnowy, Nowy Ochędzyn, Kopaniny, Tyble, Zagórze. Dopuszcza się
przyznanie dotacji na budowę oczyszczalni w miejscowości przewidywanej do skanalizowania systemem
zbiorczym w przypadku, gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadnione. W gminie Sokolniki istnieje możliwość otrzymania dotacji na budowę
przydomowej oczyszczalni, która wynosić będzie maksymalnie 5000,00 zł - przy czym nie więcej niż 50%
kosztów inwestycji podlegającej dofinansowaniu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Gminy.

Każdy właściciel, użytkownik wieczysty, czy samoistny posiadacz zobowiązany jest do uiszczania podatków i
opłat lokalnych. Dochody te stanowią istotny element funkcjonowania każdej gminy. W przypadku każdego
rodzaju podatku należy złożyć stosowną deklarację. 
Podatek od środków transportowych – dotyczy osób posiadających środki transportowe, których
dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym np. został nabyty. 
Podatek od nieruchomości – tym podatkiem objęte są grunty, budynki, budowle oraz te obiekty, które są
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące władanie nieruchomością
lub jej składnikami.
Podatek rolny i leśny - opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne
posiadanie lub w wieczyste użytkowanie.
Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 20,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę
fizyczną, a jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, opłatę
pobiera się w połowie jej wysokości tj. 10,00 zł. Koszty opłat, jakie musi ponosić Gmina są niewspółmierne,
ponieważ stawka dzienna za utrzymanie psa/ kota w schronisku wynosi 9,84 zł brutto/dzień. 
Nieuiszczanie podatków w terminie lub zatajanie prawdy skutkuje naliczaniem odsetek i wszczynaniem
postępowań egzekucyjnych. 

              Referat finansów i podatków, II piętro, pokój nr 16 i 17, tel.: 62 78 45 166
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Tutaj nas znajdziesz:
www.facebook.com/SokolnikiGmina

 

www.instagram.com/gminasokolniki

 DO KTÓREGO PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY POWINNO PÓJŚĆ TWOJE DZIECKO?
Gmina Sokolniki   prowadzi   cztery   zespoły   szkół  (8   klasowa   szkoła   podstawowa i przedszkole)  w
następujących miejscowościach: Sokolniki, Pichlice, Stary Ochędzyn, Walichnowy oraz Szkołę Podstawową
Specjalną  w Tyblach. Rekrutacja do szkół  i przedszkoli odbywa się zazwyczaj  w pierwszym kwartale
każdego roku, a o przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów (kryteria ustawowe i określone przez
Radę Gminy). Gmina zapewnia bezpłatny transport do szkoły uczniom, wobec których istnieje prawny
obowiązek oraz dofinansowuje koszty biletów autobusu. Zasięg terytorialny szkoły, a więc przynależność
do placówki został określony przez Radę Gminy. 

Czytaj więcej ------ >  str. 4

KTÓRE DEKLARACJE PODATKOWE I W JAKIM TERMINIE MUSZĘ ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE?
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Tutaj nas znajdziesz:
www.facebook.com/SokolnikiGmina

 

www.instagram.com/gminasokolniki

Szkoła Podstawowa w Pichlicach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Sokolnikach
 
Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie

Szkoła Podstawowa im. 32 Eskadry
Rozpoznawczej Lotnictwa Armii "Łódź" 
w Walichnowach

Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Pichlice, Prusak
– strona północna miejscowości od drogi ekspresowej
S-8, Ryś, Siedliska, Szustry, Wyglądacze

Bagatelka, Gumnisko, Kopaniny, Sokolniki, Zagórze,
Zdzierczyzna, Tyble

Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn

Maksymów, Malanów, Prusak – strona 
południowa miejscowości od drogi ekspresowej S-8,
Walichnowy, Wiktorówek

Nazwa Szkoły                                                    Granice Obwodu

rodzeństwo dziecka uczęszcza do zespołu, w skład którego wchodzi przedszkole do którego
składany jest wniosek - 5 pkt;
rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.
Kryterium stosuje się również do pracującego rodzica/opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko - 10 pkt;
jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność
gospodarczą - 5 pkt;
planowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin - 8 pkt;
rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Sokolniki i rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy gminy Sokolniki. Kryterium stosuje się również
do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 10 pkt .

Twoje dziecko ma 3, 4, 5 lub 6 lat? Planujesz zapisać je do przedszkola? A może chcesz
zmienić przedszkole, do którego teraz chodzi? Szczegółowych informacji o rekrutacji szukaj na
stronie internetowej Urzędu Gminy – www.sokolniki.pl.
W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się dziecko:
z rodziny wielodzietnej, z niepełnosprawnością, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z
niepełnosprawnością, które wychowuje tylko jeden z rodziców, które wychowuje się w rodzinie
zastępczej.
Ponadto Rada Gminy ustaliła dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę w drugim etapie
rekrutacji. Za spełnienie poniższych kryteriów, przyznawane są punkty: 

      Referat oświaty, spraw społecznych i promocji, I piętro, pokój nr 2, tel.: 62 6262225

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach uczęszczać mogą wszystkie dzieci posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu
na miejsce zamieszkania. W przypadku przedszkoli, rodzic ma możliwość wyboru placówki, bez
względu na miejsce zamieszkania.

http://www.sokolniki.pl/
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dla źródła ciepła spalania paliw, które zostało
uruchomione przed 1 lipca deklarację należy złożyć do
30 czerwca 2022 r.
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione
po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie
14 dni od dnia jego uruchomienia.

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu
zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na
stronie www.zone.gunb.gov.pl;
w formie papierowej: wypełniony formularz można
przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki
formularzy wraz ze wzorami są dostępne na
stronie:www.gunb.gov.pl/strona/centralna-widencja-
emisyjnosci-budynkow. 

 
Złóż deklarację o źródłach

 ogrzewania budynków
 

Co to jest CEEB? 
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to
ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje,
dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej
stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze
smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".
Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się
źródło ciepła.
Do kiedy złożyć deklarację?

 Jak złożyć deklarację? 

Dofinansowanie zadań z zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest

 

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty
związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających azbest, pochodzących z
demontażu pokryć dachowych lub elementów
elewacji, w szczególności koszty:
1) demontażu wyrobów zawierających azbest;
2) przygotowania do transportu;
3) załadunku i transportu;
4)rozładunku i unieszkodliwienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Kwota dofinansowania zadania wynosi 100%. 
Zachęcamy do śledzenia strony www Gminy, w celu
poznania szczegółów dot. terminów bezpłatnego
odbioru azbestu.

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do
systemu powiadomień SMS

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy
Sokolniki do korzystania z systemu
„Powiadomienia SMS". W celu rejestracji
wystarczy wysłać sms-a na nr +48 661000397, w
którego treści należy wpisać nazwę swojego
sołectwa. Po prawidłowej rejestracji numeru
telefonu w bazie, Użytkownik otrzyma zwrotną
wiadomość SMS potwierdzającą prawidłową
rejestrację.
Zakres informacji wysyłanych za pośrednictwem
SMS: zagrożenia, awarie, informacje urzędowe,
wydarzenia kulturalne, społeczne itp. Wykaz
sołectw znajdziecie Państwo na stronie
www.sokolniki.pl w zakładce "Powiadomienia
SMS".
 

udzielenie informacji o zasadach programu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania wniosku, złożenia i jego wydruku,
dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie,
pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu
wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu
 

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi, w Urzędzie Gminy w Sokolnikach uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz
jego późniejsze rozliczenie. Punkt informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o
dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu.
Pracownik urzędu zapewni:

          Referat inwestycji i ochrony środowiska, II piętro, pokój nr 11, tel.: 62 6262230

Referat inwestycji i ochrony środowiska,
II piętro, pokój nr 11, tel.: 62 6262230

Referat inwestycji i ochrony środowiska,
II piętro, pokój nr 12, tel.: 62 6262228
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Przy Gminny Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach istnieją i prowadzą działalność liczne
koła zainteresowań oraz zespoły artystyczne. Wyróżnić należy: Zespół Folklorystyczny „Sokolniki"; Koło
Gospodyń Wiejskich;  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Klub Historyczny.
Chcąc wyjść naprzeciw zdolnościom i pasjom artystycznym proponujemy również udział w zajęciach
odpłatnych tj. warsztaty wokalne, kursy językowe, szkolenia.
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Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki
ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki

www.sokolniki.naszabiblioteka.com
e-mail: biblioteka@sokolniki.pl

tel.: (62) 78 45 014
 

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki jest prężnie działającą biblioteką na terenie powiatu
wieruszowskiego. Ze zbiorów sokolnickiej biblioteki korzystają czytelnicy z całego powiatu:
- szeroki wybór nowości wydawniczych (beletrystyka, literatura popularnonaukowa, historyczna,
reportaże, biografie), w tym książki z dużym drukiem;
- usługa „Książka na telefon” - wszystkim mieszkańcom gminy Sokolniki, którzy ze względu na wiek czy
stan zdrowia nie mają możliwości dotarcia do biblioteki, książki dowożone są do domu;
- Dyskusyjny Klub Książki (spotkania raz w miesiącu);
- Klub Filmowy (spotkania raz w miesiącu) ;
- cykliczne spotkania autorskie z pisarzami i ludźmi kultury.
Biblioteka aplikuje również o środki zewnętrzne pisząc projekty. W minionym roku udało się pozyskać
dofinansowanie w ramach programu MKiDN „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Filia GOKSiT w Starym Ochędzynie zaprasza dzieci i dorosłych do korzystania z niezwykle bogatej oferty. To
całoroczna, nowoczesna sala zabaw ruchowo - sprawnościowych dla dzieci do lat 12, w której Twoja pociecha
znajdzie wiele atrakcji, a wśród nich: baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód i wiele innych.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach 
ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki

e-mail: goksit@sokolniki.pl
tel.: 697-064-252; 697-064-260

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 
ul. Parkowa 6, lok. 3,  98-420 Sokolniki

www.gops.sokolniki.pl
e-mail: gops@sokolniki.pl

tel.: 62 78 46 190
 Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zalicza się przyznawanie oraz wypłacanie

przewidzianych ustawą świadczeń, prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej oraz realizacja
zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych, a także realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.

http://www.naszabiblioteka.sokolniki.com/
mailto:biblioteka@sokolniki.pl

