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INWESTYCJE



Głównym powodem dużego zu-
życia energii grzewczej jest 
nadmierna ucieczka ciepła. 
Przenika ono najczęściej na 
zewnątrz budynku przez nieodpo-
wiednio zaizolowane ściany 
zewnętrzne i okna, dach oraz 
podłogę. Z tego względu w ra-
mach termomodernizacji naj-
częściej wykonuje się ocieplenie 

Termomodernizacja budynku 
polega na wprowadzeniu zmian, 
które w znacznym stopniu ogra-
niczą ucieczkę ciepła oraz za-
pewnią bardziej ekonomiczne 
i energooszczędne ogrzewanie 
wnętrz, a także wody użytkowej. 

ścian zewnętrznych budynku, 
wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, ocieplenie dachu lub stropo-
dachu, ocieplenie stropu nad 
nieogrzewaną piwnicą lub ocieple-
nie podłogi na gruncie, a także 
modernizacje instalacji we-
wnętrznych jak np. modernizację 
lub wymiane systemu grzewczego, 
wykorzystanie OZE (odnawialnych 
źródeł energii) na potrzeby 
grzewcze, np. poprzez instalację 
kolektorów słonecznych czy pompy 
ciepła, zastosowanie wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła 
(rekuperacji), izolacje odkrytych 
przewodów c.o oraz c.w.u..

Inwestycje termomodernizacyjne 
w naszym powiecie nie są niczym 
nowym. Budynków, które zostały 
poddane takowym pracom jest 
coraz więcej. Już niebawem 
dołączy do nich kolejny, a mia-
nowicie budynek Powiatowego 
Urzędu Pracy w Namysłowie. 
Wartość całkowita projektu to 
blisko 950 tys zł, z czego prawie 
800 tys. to dofinansowanie zew-
nętrzne otrzymane z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. 
Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych dla 

Zakres rzeczowy prac obejmie: 
termomodernizację budynku, 
modernizację oświetlenia, budowę 
instalacji PV – budowę instalacji 
fotowoltaicznej. W celu zoptyma-
lizowania zużycia ciepła zainsta-
lowany zostanie System Zarzą-
dzania Energią, przewiduje się 
także modernizację systemu c.o. 
(system grzewczy), która ma objąć 
m.in. wymianę grzejników w całym 
budynku. W ramach prac termo-
modernizacyjnych budynku namy-
słowskiego PUP-u wykonanie 

Subregionu Północnego. Wkład 
własny Powiatu Namysłowskiego 
to około 150 tys. zł. 

Barbara Jarmuszewska

zostanie także docieplenie stropów 
piwnic i ścian zewnętrznych, wy-
miana stolarki okiennej i drzwi, 
oraz docieplenie klatki schodowej 
i podłogi przy gruncie. W projekcie 
przewidziano także stworzenie 
zielonej ściany na zachodniej 
elewacji budynku, co wpisuje się 
w zrównoważony rozwój przestrze-
ni miejskiej naszego miasta, 
a dodatkowo podniesie znacząco 
estetykę budynku znajdującego się 
przy Placu Wolności 1. 

Remont drogi powiatowej 
do Krasowic zakończony 

 dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego 
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Zbieram na moją walkę z rakiem...
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Legenda namysłowskiej solidarności
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Nieodpłatne poradnictwo prawne i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie działa na podstawie ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej. Funkcjonuje ono w Powiecie 
Namysłowskim w dwóch Punktach. W pierwszym z nich 
zlokalizowanym w siedzibie Starostwa i w drugim, 
mieszczącym się w Urzędzie Gminy Pokój, udzielana jest 
nieodpłatna pomoc prawna. W Punkcie w Pokoju oprócz 
nieodpłatnej pomocy prawnej dodatkowo skorzystać można 
z oferowanej tam, we Wtorki i Czwartki, nieodpłatnej 
pomocy obywatelskiej. Adwokaci i radcowie prawni 
świadczący pomoc prawną wyłaniani są w Punkcie 
mieszczącym w Starostwie Powiatowym przez z okręgową 
radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych. Z 
kolei prowadzenie Punktu w Pokoju powierzane jest 
wyłonionej w drodze corocznego konkursu organizacji 
pozarządowej, obecnie jest to Stowarzyszenie Porozumienie 
Namysłowskie, która umożliwia bezpośrednie świadczenie 
pomocy osobom legitymującym się wymaganymi 
uprawnieniami do świadczenia jej w formie prawnej lub 
obywatelskiej.     
Zaznaczenia wymaga, iż w obecnych warunkach, związanych 
z epidemią, pomoc, o jakiej mowa odbywa się, do odwołania, 
w formie porad telefonicznych, umawianych uprzednio pod 
numerem telefonu Starostwa: 77 4103 695, wew. 113 lub 116, 
w godzinach jego pracy.  
Zarówno nieodpłatna pomoc prawna jak i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie są spotykanymi w wielu krajach, 
w różnej formie, rodzajami wsparcia państwa dla obywateli. 
Intencją stojącą za utworzeniem takiego systemu, 
obejmującego sieć punktów w całej Polsce, jest zapewnienie 

Nieodpłatne poradnictwo prawne 
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

obywatelom, niezależnie od jakichkolwiek ograniczeń, które 
ich dotkną np. związanych ze statusem majątkowym, 
wiekiem, stanem zdrowia czy też trudnościami łączącymi się 
z brakiem profesjonalnej wiedzy na temat zagadnień, z 
którymi się stykają, wsparcia w ich rozwiązaniu. 
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba 
oczekująca takiej pomocy składa pisemne oświadczenie, że 
nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa 
oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób wciągu 
ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie, przy czym w sytuacji, gdy porady 
udzielane są przez telefon, wypełniane jest przez 
świadczącego pomoc na podstawie informacji udzielonych 
telefonicznie. Dla wypełnienia tego oświadczenia należy 
podać: imię i nazwisko, adres i PESEL. Każdy przypadek 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentowany 
jest w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W karcie 
pomocy nie podaje się jednak danych osobowych, które mogą 
bezsprzecznie identyfikować tę osobę. 

1) poinformowanie osoby fizycznej, o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z 
toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zawiera w sobie z 
kolei działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej 
osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w 
samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu 
działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie uwzględnia między innymi porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 
zabezpieczenia społecznego.

Zdzisław Czarnecki

administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,

3a) nieodpłatną mediację,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa 
w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w 
toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

 doradca poradnictwa obywatelskiego 

 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w 
postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz 
poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 
finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę 
sądową.

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego,

Instalacja, która została wykonana jest  próbą wskazania możliwych kierunków 
zastosowania zieleni w mieście. W miejscu, które dziś pokrywa zieleń, wcześniej 
znajdowały się betonowe płyty, po których woda opadowa spływała do kanalizacji 
deszczowej i była bezpowrotnie tracona. Obecnie deszcz nawadnia rośliny i  wsiąka 
w przepuszczalne podłoże. W miejscu, gdzie wody gromadzi się większa ilość 
zastosowano rośliny znoszące okresowe zmiany poziomu wody. Na pozostałych 
stanowiskach wykorzystano rośliny stanowisk suchych nie wymagające podlewania, 
energochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych, czy koszenia.
Taki dobór roślin korzystnie wpływa na ochronę zasobów wody w mieście, a ich 
walory estetyczne dodatkowo poprawiają  komfort psychiczny mieszkańców miasta.

W tej klimatycznej rzeczywistości obserwujemy także ciągle postępujące procesy 
urbanizacji. 

W miesiącu październiku zakończyła się realizacja projektu pn. „Zieleń w 
przestrzeni miejskiej w odpowiedzi na zmiany klimatu wykonanie instalacji 
dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie” . 
Projekt realizowany pod powyższym tytułem jest ilustracją działań jakie mogą być 
podejmowane w celu ochrony zasobów wody oraz gospodarowania wodą. Żyjemy w 
czasie gwałtownie postępujących zmian klimatycznych. Polegają one na wzroście 
globalnej temperatury naszej planety. W następstwie tego pojawiają się okresy suszy 
na przemian z obfitymi opadami atmosferycznymi oraz innymi zjawiskami nie 
spotykanymi dotąd na taką skalę ( topnienie lodowców, huragany, wzrost poziomu 
wód, masowe wymieranie wielu gatunków fauny i flory).

Instalację wykonali uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu pod kierunkiem p. 
Aleksandry Zalewskiej

Skoro więc  mamy w nich żyć, musimy nauczyć się na nowo aranżować  przestrzeń 
miejską i umiejętnie korzystać z zasobów przyrody w tym również tak bardzo 
deficytowych jak słodka woda.

Stałym trendem jest fakt, że coraz większe skupiska ludności zamieszkują miasta. 

Poprzez realizacje projektu udało się odzyskać 180 m2 powierzchni biologicznie 
czynnej.

Projekt dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ekologiczny „Rolnik”

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
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nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna, nawet jeżeli 
twierdzą, że są znajomymi członków rodziny, lekarzami lub policjantami,

jeśl i  osobiście pojawi s ię w miejscu naszego zamieszkania 
nieumundurowany policjant, zażądajmy okazania legitymacji 
i potwierdźmy jego dane dzwoniąc na numer alarmowy 112.

fałszywi policjanci często straszą swoje ofiary sankcjami karnymi za brak 
współpracy – jeżeli już rozmowa zostanie podjęta, nie działajmy pod presją 
czasu, nie dajmy się zastraszyć,

Policja nigdy nie prosi telefonicznie o pomoc w schwytaniu przestępców,

kiedy dzwoni osoba podająca się za policjanta, członka rodziny, lekarza lub 
przedstawiciela innej instytucji i domaga się pieniędzy, należy się rozłączyć, 
a następnie zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się 
z najbliższym członkiem rodziny, informując o całe sytuacji,

Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, nigdy nie dzwonią 
z żądaniem przekazania gotówki, dokonania przelewu czy wzięcia 
pożyczki,

APEL POLICJI !!
W związku z coraz częściej zdarzającymi się próbami 

oszustw i wyłudzeń pieniędzy 
na osobach starszych Policja przypomina!

Pamiętajmy:

1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące 
pas drogi powiatowej (w nawiasach podano numer działki, która ma być 
dzielona, wytłuszczoną kursywą numer działki, która powstanie po 
podziale):

obręb Nowe Smarchowice: 152/2, 151, 149/2 (149), 167/2 (167), 168, 162, 
163  

3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi, na których należy 
wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z 
koniecznością przebudowy dróg innych kategorii, bądź istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu:

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, ale 
stanowiące teren niezbędny dla realizowanych obiektów budowlanych:

obręb Nowe Smarchowice: 152/2, 151, 149/2 (149), 167/2 (167), 168, 162, 
163 

Konrad Gęsiarz

obręb Nowe Smarchowice: 155/2, 167/1 (167), 148/6 (148/3), 150, 149/1 
(149)

  Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i 
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy ul. Plac Wolności 12A, w 
pokoju nr 109 w godzinach pracy urzędu.

 W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania 
się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Namysłowie, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Namysłów, na stronach internetowych 
wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej. 

że Starosta Namysłowski decyzją nr 1/ZRID/2020 z dnia 07 grudnia 2020r. zezwolił 
Gminie Namysłów na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowa 
drogi w Nowych Smarchowicach”, w miejscowości Nowe Smarchowice, na 
działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

Starosta Namysłowski

Namysłów, 2020.12.

AB. ZRID.6740.1.2020.AA

O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 
DROGOWEJ

 Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych 

 z a w i a d a m i a m,

INFORMACJA
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zimowe utrzymanie dróg
W sezonie 2020/2021 drogi powiatowe na terenie powiatu 

namysłowskiego będą utrzymywane w IV, V i VI standardzie. 

ź Standard IV - Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie 
śliskości zimowej odbywa się na odcinkach decydujący o możliwości 
ruchu. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekroczyć 8 godzin 
od ustania opadów śniegu. Na jezdni może wystąpić zajeżdżony śnieg, 
dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych. 
Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych 
miejscach nie może przekraczać 8 godzin od momentu stwierdzenia 
wystąpienia zjawiska. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 
godzin

ź Standard V - Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co 
najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujący o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 24 godzin.

ź Standard VI - Jezdnia odśnieżona w zależności od potrzeb. Jezdnia 
posypana, po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Wydział 
Dróg. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy 
zimowym utrzymaniu dróg, w Wydziale 
D róg  S ta ros twa  Powia towego  w  
Namysłowie, będą wprowadzone dyżury 
przy kierowaniu i koordynowaniu akcji 
zimowej. 

Czas pełnienia dyżurów, uzależniony 
będzie od warunków atmosferycznych i 
stanu przejezdności dróg. W przypadku 
powołania dyżurów, przez władze Powiatu 
Namysłowskiego, prowadzone one będą od 
poniedziałku do niedzieli w godzinach od 
4:00 do 22:00. Dyżurni (pracownicy 
Wydziału Dróg), będą koordynować akcję 
zimową na drogach powiatowych.

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 

*numery stacjonarne dostępne w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Namysłowie

NUMERY KONTAKTOWE DO ZARZĄDCÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH 
NA TERENIE POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

Wykaz dróg ujętych w planie zimowego utrzymania
dróg został opublikowany na stronie BIP Starostwa
w Zakładce Wydział Dróg - Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych...
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ZDROWIE

Uchwałą Rady Powiatu 
Namysłowskiego 
Nr XXII/165/2020, 

z dnia 27 listopada 2020 r., 
w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu 

Namysłowskiego na rok 2021, 
będzie obowiązywał niżej 

podany grafik pracy aptek

DYŻURY APTEK W ROKU 2021

 
     

Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy - 
dyżur rozpoczyna się o godzinie 08.00 i trwa do godziny 23.00.
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JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, 
będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy 
zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 
października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe 
przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT

Nowy plik nie będzie dotyczyć skróconej deklaracji VAT w 
zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych 
ryczałtem (VAT-12). Nie będzie również dotyczyć pozostałych 
deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie 
dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-
14).

Oznacza to, że za okresy od 1 października 2020 r. nie 
będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w 
inny sposób, niż przez JPK_VAT.

· Rozwiązanie dotyczy wszystkich firm, bez względu na 
ich wielkość.

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który 
będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno 
ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, 
który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), 
jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

· Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą 
składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją. 

· Nowy JPK_VAT to mniej składanych dokumentów i 
kontroli podatkowych.

Od 1 października 2020 r. zacznie obowiązywać nowy JPK_VAT 
z deklaracją. Jeden plik zastąpi składane dotychczas 
oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i 
informację JPK_VAT.

Wysłanie nowego JPK_VAT 

JPK z deklaracją

· profilem zaufanym,

 

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część 
deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle 
do 25 kwietnia

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

· danymi autoryzującymi.

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji 
elektronicznej, za okresy miesięczne. Podatnicy 
będą wysyłać pliki do 25. dnia miesiąca – za miesiąc 
poprzedni. Nowy JPK_VAT będzie miał dwa 
warianty: dla podatników rozliczających się 
miesięcznie – JPK_V7M oraz rozliczających się 
kwartalnie – JPK_V7K. 

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełnią tylko 
część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego 
kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełnią część 
ewidencyjną za trzeci miesiąc i część deklaracyjną JPK_VAT 
za cały kwartał.

Przykład rozliczenia kwartalnegoJPK_VAT tylko część 
ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego

· podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć 
możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru 
(UPO).

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca 
wyśle do 25 marca

Formularz interaktywny umożliwi przygotowanie i 
wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch wariantach: 
dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M i 
kwartalnie – JPK_V7K. Będzie to proste w obsłudze narzędzie 
webowe, wymagające połączenia z Internetem, które zastąpi 
dotychczasowy plik w formacie csv. Nowa wersja zostanie 
udostępniona od 1 października na podatki.gov.pl. Z 
formularza będą mogli korzystać także podatnicy 
posiadający kontrahentów zagranicznych. 

Przydatne informacje, materiały pomocnicze i najczęściej 
zadawane pytania można znaleźć na dedykowanej 
zakładce na stronie  - podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja
link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym. 

Bezpłatne narzędzia
Ministerstwo Finansów udostępni przedsiębiorcom 

bezpłatne narzędzia, które pomogą im przygotować, 
podpisać i wysłać plik JPK_VAT z deklaracją. Udostępniona 
zostanie nowa wersja aplikacji e-mikrofirma oraz formularz 
interaktywny, które będą  służyć do samodzielnego 
wypełnienia i wysłania plików. Oba narzędzia dedykowane są 
najmniejszym uczestnikom obrotu gospodarczego.

Wysłanie pliku JPK_VAT z deklaracją będzie się 
odbywać poprzez narzędzie Klient JPK, które umożliwi 
walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. 
Narzędzie to będzie obsługiwało  również pozostałe pliki JPK 
na żądanie. 

- wybierz datę i godzinę wizyty,

- telefonicznie – zadzwonić do urzędu skarbowego 
(Urząd Skarbowy w Namysłowie numer telefonu: 
77 446 50 64).

- elektronicznie – samodzielnie umówić wizytę przez 
formularz na stronie wizyta.podatki.gov.pl

 A b y  s a m o d z i e l n i e  u m ó w i ć  w i z y t ę  
w urzędzie skarbowym:
- wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz 
załatwić,

- podaj swoje dane,

Można to zrobić:

- potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany 
adres e-mail,
- w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne 
stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu 
wizyty.

Jak umówić wizytę 
w urzędzie skarbowym?

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie 
z uwagi na Covid-19 zachęca do dalszego korzystania 
z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw 
w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej 
Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich 
spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl 
i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery 
telefonów w urzędach skarbowych.  Można je znaleźć 
na stronach internetowych urzędów w zakładce 
Kontakt.

Inne sposoby załatwiania spraw online

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną do 
urzędu na bezpośrednią wizytę umawiajmy się tylko, 
jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez 
Internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy 
niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy 
o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów.

Renata Śliż
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, że od 16 listopada 2020 roku naszym województwie 
uruchomiony został nowy model obsługi podatników.

Od 16 listopada 2020 r. we wszystkich urzędach skarbowych działa usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym".

Zwiększa to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.
Można umówić się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni.

Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie jest możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.

Urządzone stoisko obsługi klienta z zapleczem 
socjalnym oraz oddzielne zaplecze sanitarne, 
położone na II piętrze budynku Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie (Pl. Wolności 12A, 
46-100 Namysłów). Przeznaczenie stoiska – 
świadczenie usług reklamowo-poligrafi

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 30 
listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym w Namysłowie oraz na niniejszej stronie 
internetowej na okres 21 dni tj od dnia 30.11.2020r. do 
21.12.2020r. r. zamieszczony został wykaz nieruchomości 
– urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do 
prowadzenia działalności gospodarczej mieszczącego się 
na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w 
Namysłowie, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na 
okres do trzech lat.

Urządzone stoisko obsługi klienta z zapleczem socjalnym 
oraz oddzielne zaplecze sanitarne, położone na II piętrze 
budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie (Pl. 
Wolności 12A, 46-100 Namysłów). Przeznaczenie stoiska – 
świadczenie usług reklamowo-poligraficznych w 
godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.

INFORMACJA

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/

