Płać podatek w Mosinie
Płać podatek w Mosinie - wspieraj rozwój swojej gminy

O tym, ze Gmina Mosina dobrze się rozwija może świadczyć rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców. Są
jednak tacy, którzy zwlekają z załatwieniem tej sprawy. Szacuje się, że liczba mieszkańców jest o wiele większa.

Przypominamy, że co najmniej do końca 2018 r. obowiązek meldunkowy NIE ZOSTANIE ZNIESIONY, a tym
samym każda osoba, która przebywa pod danym adresem powyżej trzech miesięcy, powinna dokonać
zameldowania w ciągu 30 dni. Podobnie rzecz ma się z wymeldowaniem.

Wiele osób słyszało o zniesieniu tego wymogu i są przekonani, że obowiązek meldunkowy został zniesiony,
dlatego go nie realizują, mimo, że procedura jest szybka, łatwa i bezpłatna.

Do czego potrzebny jest meldunek?
Bez zameldowania trudniej o przyjęcie dziecka do przedszkola i szkoły, ale także otrzymanie kredytu czy
zakupów ratalnych. Meldunek jest niezbędny do realizacji m.in.: organizacji wyborów, planowania obwodów
szkolnych, realizacji powszechnego obowiązku obrony, określania funduszy sołeckich i subwencji dla gmin, czy
kontroli legalności pobytu cudzoziemców, dlatego też zachęcamy do załatwiania formalności meldunkowych w
Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój 117). Czeka tam miła niespodzianka – każda nowa rodzina meldująca się na
pobyt stały, wraz z życzeniami od Burmistrza, otrzyma mapę Gminy Mosina.

Co jeszcze wiąże się z meldunkiem?
Z meldunkiem ściśle związane są podatki. Ważne jest, byśmy płacili je w tym miejscu, w którym rzeczywiście
mieszkamy. To między innymi z tych pieniędzy możliwa jest później budowa dróg, utrzymywanie szkół i
przedszkoli, opłacany jest transport miejski a mieszkańcy korzystają z oferty sportowej, kulturalnej czy
rekreacyjnej.

Mieszkasz, ale nie możesz zameldować się w Gminie Mosina? Twój podatek może trafić do Mosiny!
Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Mosina, ale jesteś zameldowany w innym miejscu i nie wskazałeś, że chcesz by
Twój podatek trafiał do Mosiny, to wspiera on rozwój innego miasta czy gminy.
Przeniesienie podatku z miejsca zameldowania do miejsca zamieszkania nie wiąże się z żadnymi trudnościami.
Wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce zgłoszenia aktualizacyjnego (druk ZAP3) wpisać nazwę tej z mosińskich
miejscowości, w której mieszkasz. To jedyna rzecz po stronie mieszkańca, którą musi wykonać aby jego podatek
został spożytkowany w miejscu gdzie faktycznie żyje. Jeśli chcesz, aby poprawiała się infrastruktura drogowa i
komunikacyjna, aby Twoje dzieci uczyły się w nowoczesnych i przyjaznych obiektach oświatowych, rozwijały
pasje na zajęciach kulturalno-rekreacyjnych – przekaż swój podatek dochodowy dla Gminy Mosina, miejsca w
którym mieszkasz.
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