
Twoje podatki Twoje podatki 
wrócą do Ciebiewrócą do Ciebie

Jak co roku, przyjdzie nam składać zeznanie PIT.  
Państwo nie zabiera całej kwoty podatku, lecz dzieli się nią 
z samorządami. Każda gmina otrzyma 38,4 proc. zapłaconych 
przez nas podatków dochodowych. W tym roku w przypadku 
Marek to 61,3 mln zł. Czy ta kwota może być większa 
w kolejnych latach? Oczywiście. Wszystko w Waszych rękach. 
Wypełniając roczne zeznanie, zapewne przez usługę Twój e-PIT,  

wpiszcie marecki adres zamieszkania i adres wołomińskiego urzędu skarbowego. 
Wówczas część płaconego przez Was podatku wróci do Marek i pomoże 
w finansowaniu inwestycji, edukacji czy komunikacji miejskiej.  
To nic nie kosztuje i nie wymaga żadnych dodatkowych formalności,  
a Twoje podatki wrócą do Ciebie.

Będziemy Będziemy 
z Was dumni!z Was dumni!

Tyle pieniędzy (średnio)  
przyniesie Twoja decyzja 
o wpisaniu do zeznania  
mareckiego adresu

1600 zł



PPITIT dla Marek  dla Marek 
= Twoje korzyści= Twoje korzyści

1. Twoje pieniądze pracują lokalnie
2.  Dzięki Mareckiej Karcie Mieszkańca,  

którą uzyskują nasi podatnicy:
 •  zyskujesz prawo do zniżek  

u ponad 80 partnerów karty
 •  korzystasz z tańszych wejść  

na pływalnię i lodowisko
 •  możesz zgłosić kota lub psa  

do udziału w bezpłatnym programie 
sterylizacji i znakowania domowych 
zwierzaków

 •  masz pierwszeństwo w zapisach 
i zniżki (lub zwolnienie z opłat)  
na wydarzenia organizowane  
lub współorganizowane przez miasto

3. Bon żłobkowy
4.  Dodatkowe punkty w rekrutacji  

do przedszkoli i szkół

Jak pracują Jak pracują 
Twoje pieniądze?Twoje pieniądze?

Wejdź na stronę nacoidamojepieniadze.pl  
i wyszukaj Marki. Tam znajdziesz pełen 
pakiet informacji na ten temat.

PIT dla Marek  PIT dla Marek  
= inwestycje= inwestycje

↑ Nowe wiaty przystankowe

→ Remont 
zabytkowych 

kamienic

Szacujemy, że w Markach mieszka około 
50 000 osób. Około 10 000 osób wskazuje 
w rocznych zeznaniach podatkowych  
inne miejsce zamieszkania.  
A to oznacza, że my, mieszkańcy Marek,  
co roku tracimy około 16 mln zł. Wyobraźcie 
sobie, ile nowych inwestycji moglibyśmy 
zrealizować za te pieniądze! Dlatego 
apelujemy do tych, którzy mieszkają u nas 
i płacą PIT w innych miastach – w tym roku 
bądźcie z nami. Wystarczy wpisać marecki 
adres i wołomiński urząd skarbowy,  
bez konieczności zmiany meldunku.

Tak dalej być nie musi!Tak dalej być nie musi!

Więcej informacji o Mareckiej  
Karcie Mieszkańca i jej partnerach  

znajdziesz na stronie karta.marki.pl

↑ Budowa nakładek asfaltowych

↑  Montaż 
placu 
zabaw


