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Plac Biegańskiego

Koncerty, licytacje i wydarzenia towarzyszące odbywały się w niedzielę, 28 lutego na Placu Biegańskiego w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy do obej-
rzenia fotorelacji autorstwa Patryka Kubata. 

Częstochowa

42-latek trafił do aresztu
 po wizycie Abi

Kryminalni zwalczający przestępczość 
przeciwko mieniu uzyskali informację, 
że 42-letni mieszkaniec Częstochowy 
posiada w domu znaczną ilość nar-
kotyków. W przeszukiwaniu pomógł 
mundurowym asp. szt. Wojciech Bożek 
i policyjny pies Abi. Zabezpieczono 
łącznie prawie 6 tys. działek dilerskich 
metamfetaminy i 300 działek mari-
huany. Na wniosek prokuratora, decyzją 
sądu 42-latek na 3 miesiące trafił do 
aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.

24 stycznia policjanci podjechali pod 
wskazany adres z Abi – policyjnym 
psem, który od razu zaprowadził ich do 
budynku gospodarczego. W jednej z 
szafek mężczyzna przechowywał worki 
i pudełka wypełnione białym proszkiem 
oraz zielonym suszem. Wstępne badanie 
wykazało, że jest to metamfetamina 
i marihuana. Policjanci zabezpieczyli 
łącznie prawie 6 tys. działek dilerskich 
białego proszku i prawie 300 zielonego 

suszu. 42-latek usłyszał 
prokuratorski zarzut po-
siadania znacznej ilości 
środków odurzających i 
decyzją sądu na 3 miesiące 
trafi ł do aresztu. Grozi mu 
teraz do 10 lat więzienia.

ZUS

Rozpoczęła się wysyłka PITów do klientów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął 

wysyłkę deklaracji podatkowych za 2022 rok. 
PIT otrzymają m.in. emeryci, renciści, osoby, 
które pobrały zasiłki lub inne opodatkowane 
świadczenie z ZUS w ubiegłym roku. Formu-
larz podatkowy można także sprawdzić na PUE 
ZUS. Jest do pobrania w zakładce ”Świadczenio-
biorca”.

Kilka milionów formularzy PIT 40A, PIT11A lub 
PIT-11 za 2022 rok będą wysyłane do końca lu-
tego. Trafi ą do wszystkich, którzy w ubiegłym 
roku choć raz pobrali świadczenie z ZUS. PIT 
będzie można pobrać przez internet ze swojego 
konta na Platf ormie Usług Elektronicznych. For-
mularz jest w zakładce “Świadczeniobiorca”.

– Tak jak w ubiegłym roku ZUS nie rozlicza świad-
czeniobiorców z nadpłatą podatku. Osoby, którym 
przysługuje zwrot podatku z emerytury, renty lub 
innego świadczenia otrzymają z ZUS PIT 11A,

a nadpłatę wypłaci im urząd skarbowy. Zwrot 
nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia ze-
znania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie 
otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z 
odliczeń, nie musi składać deklaracji za 2022 rok 
PIT-37 lub PIT-36 – informuje Beata Kopczyńska, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa 
śląskiego.

Dla kogo jaki formularz?

PIT-40A otrzymają m.in. emeryci i ren-
ciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS 

przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku 
rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę 
lub wyniesie ona zero złotych. Deklaracja 
ta trafi  także do osób, które korzystały ze 
świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, 
nauczycielskiego świadczenia kompensacyj-
nego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach do-
tycząca osób, które pobierały zasiłki cho-
robowe i macierzyńskie oraz tych, które 
w momencie rozliczania podatku nie są już 
świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-11A otrzymają także osoby, które mają 
nadpłatę podatku. Deklaracje te otrzymają 
również wszyscy, którzy nie pobierali świad-
czeń do końca roku podatkowego jak rów-
nież ci, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o 
zamiarze wspólnego rozliczania dochodów 
z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły 
wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na 
podatek według wyższej skali podatkowej 
czy wniosek o niesporządzaniu rocznego ob-
liczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które po-
brały w ubiegłym roku świadczenie należne 
po osobie zmarłej lub alimenty potrącone 
ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla 
osób alimentowanych na podstawie wyroku 
sądu, lub ugody.

Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać 
z odliczeń od dochodu lub od podatku, po-

winni to zrobić w zeznaniu podatkowym 
PIT-37 lub PIT-36 do urzędu skarbowego do 
30 kwietnia.

1,5% podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego

Każdy emeryt i rencista może również 
przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta 
sama organizacja co w roku ubiegłym, świad-
czeniobiorca nie musi składać żadnej dodat-
kowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. 
Jeżeli wybierze inną niż

w ubiegłym roku organizację, należy wów-
czas złożyć w urzędzie skarbowym druk 
PIT-OP.

PIT na wniosek

– Jeżeli wdowa, bądź wdowiec chce rozli-
czyć się za ostatni rok kalendarzowy razem 
ze swoim zmarłym małżonkiem, to aby 
otrzymać PIT po zmarłym małżonku trzeba 
o to zawnioskować do ZUS. Należy pisemnie 
lub osobiście wystąpić do ZUS o PIT po 
zmarłym – informuje rzeczniczka.

W szczególnych, uzasadnionych losowo, 
okolicznościach ZUS może wydać świad-
czeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcze-
śniej, przed dostarczeniem jej standardową 
drogą pocztową. Duplikat można otrzymać 
w każdej placówce ZUS.

fot. Patryk Kubat
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OPEL ZAFIRA
1.6 E, rok prod. 2007,
kraj., 

16.800 zł

VOLVO XC60 II
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł, serwisowany,
F-VAT

179.900 zł

AUDI A4
2.0 E, rok prod. 2020, 
kraj., I-wł., gwarancja,
serwisowany, F-VAT

139.900 zł

MERCEDES GLC 220
2.2 D, rok prod. 2019, 
krajowy, I-wł., F-VAT
serwisowany, 

188.900 zł

RENAULT MEGANE
1.3 E, rok prod. 2019, 
kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT

62.900 zł

AUDI A3
1.5 TSI, rok prod. 2017
kraj., I-wł., 
serwisowany

77.900 zł

VW PASSAT
1.5 E, rok prod. 2019,
nawigacja, kraj., I-wł., 
F-VAT

79.900 zł

AUDI A6 1.8 E, rok prod. 1998, 9.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2017/2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 134.900 zł

AUDI A6 2.0 D, QUATRO S TRONIC, rok prod. 2018,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 135.900 zł

AUDI A6 2.0 D, rok prod. 2021, kraj., I-wł., serwisowany, 
F-VAT, gwarancja producenta 219.900 zł

AUDI A8 3.0 D, rok prod. 2006,  42.200 zł

AUDI Q5 2.0 D, rok prod. 2013,  59.900 zł

BMW 320 2.0 D, rok prod. 2005 17.900 zł

BMW 430 GRAND COUPE, 2.0 E, rok prod. 2019,
kraj., I-wł., serwisowany, F-VAT 129.900 zł

BMW 525 2.0 D, rok prod. 2014, 75.900 zł

BMW 730 3.0 D, rok prod. 2018, 199.900 zł

CITROEN C5 2.2 D, rok prod. 2005,  10.900 zł

FIAT PANDA 1.2 E, rok prod. 2012, kraj  19.900 zł

FIAT STILO 1.2 E, zakup 2003, kraj., I wł.  4.900 zł

FORD FOCUS 1.5 D, rok prod. 2017, I-wł., serwisowany, 
F-VAT 44.900 zł

HONDA CIVIC 1.8 E, rok prod. 2009,  28.200 zł
HONDA  HR-V 1.5 E, rok prod. 2016, kraj  78.000 zł

HYUNDAI KONA 1.6 E, rok prod. 2019 99.500 zł

MERCEDES GLC 250, 2.0 E, rok prod. 2018, 4x4, automat, 
kraj., I-wł., F-VAT,                       166.900 zł

MERCEDES S350 3.0 D, rok prod. 2015,  178.900 zł

OPEL ASTRA V, 1.6 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT            43.900 zł

OPEL CORSA C, VAN, 1.3 E, rok prod. 2005, kraj., I-wł., 
3.900 zł

OPEL INSIGNIA 1.5 E, rok prod. 2019, kraj., I-wł., 
serwisowany, F-VAT 75.900 zł

PEUGEOT 206 1.1 E, rok prod. 2005,  7.700 zł
PEUGEOT 308 SW 1.6 D, rok prod. 2009, automat, 17.900 zł
SKODA FABIA 1.2 E, zakup 2005, 6.900 zł
TOYOTA AVENSIS 2.2 D, rok prod. 2006, 15.900 zł
TOYOTA  COROLLA 1.6 E, rok prod. 2017, kraj 43.600 zł
TOYOTA YARIS 1.3 E, rok prod. 2006, 16.700 zł
VOLVO XC40 2.0 D, rok prod. 2019, kraj., I-wł., F-VAT  108.900 zł
VOLVO XC60 2.0 D, rok prod. 2017, kraj., I-wł., 

serwisowany, F-VAT  137.900 zł
VW BEETLE 1.2 E, rok prod. 2012, 33.700 zł
VW NEW BEETLE 1.6 E, rok prod. 2001, 7.900 zł
VW PASSAT 2.0 D, rok prod. 2018, kraj., I-wł., serwiso-

wany, F-VAT,  74.900 zł
VW POLO 1.2 E + LPG, zakup w 2010,  17.900 zł

Wybrane samochody na dzień 27 stycznia 2023
FIAT TIPO
1.2 E, rok prod. 2017, I-wł., 

43.900 zł
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