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 Jak by³o: Zwi¹zek 
Gmin Trias Opolski powsta³ 
przede wszystkim po to, by 
chroniæ zasoby wód g³êbi-
nowych i - w zwi¹zku z tym - 
doprowadziæ do skanalizowa-
nia terenów po³o¿onych  
w obrêbie zbiornika GZWP-
333. Liczono, ¿e powstanie 
du¿y projekt (wspólny dla 
wszystkich gmin cz³on- 
kowskich), co pozwoli na 
uzyskanie znacznego wspó³- 
finansowania z funduszy 
przedakcesyjnych (ISPA,
PHARE). Zaplanowana z roz-
machem inwestycja mia³a 
przebiegaæ etapami. Dla mie-
szkañców naszej gminy istotne 
jest to, ¿e budowa kanalizacji 
w K¹tach Opolskich i Przywo-
rach znalaz³a siê w I etapie 
realizacji – budowie zlewni 
opolskiej. Wprawdzie groma-
dzenie dokumentacji, proce-
dury aplikacyjne a póŸniej 
procedury przetargowe trwa³y 
poza termin przyst¹pienia Pol-
ski do UE, jednak w koñcu 
prace ruszy³y. Rozpoczêto  
(i kontynuuje siê) budowê 
kanalizacji tak¿e w obu wsiach 
na terenie naszej gminy. Przy-
gl¹daliœmy siê pilnie postê-
powi prac, pilnowaliœmy ter-
minów spotkañ i p³atnoœci oraz 
œledzili obieg informacji i... 
czekali na kolejne etapy, kiedy 
to mia³y byæ realizowane prace 
przy budowie kanalizacji do 
zlewni Kosorowice. Tak¿e po-
zosta³e gminy (w sumie 
„Trias” tworzy 25 gmin – w 
tym 3 z województwa œl¹-
skiego) niecierpliwie czeka³y 
na realizacjê kolejnych etapów 
budowy. 
 Jak jest: Pod koniec 
ubieg³ego roku Ministerstwo 
Ochrony Œrodowiska poinfor-
mowa³o, ¿e zmieni³ siê sposób 
finansowania takich inwesty-
cji. Zamiast jednego du¿ego 
przedsiêwziêcia polecono – 
umo¿liwiaj¹c aplikacje ma³ym 
organizacjom i pojedynczym 
miejscowoœciom – dokonaæ 
podzia³u na ma³e aglomeracje: 
- do 3 tys. mieszkañców 
- do 15 tys. mieszkañców 
- powy¿ej 15 tys. mieszk. 

W ka¿dym przypadku 
nieco inaczej wygl¹daj¹ Ÿród³a 
finansowania. Gmina Tarnów 
³¹cznie z gmin¹ Izbicko mieœci 
siê pomiêdzy drug¹, a trzeci¹ 

grup¹, mo¿e zatem skorzystaæ  
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-13. 
Problem w tym, ¿e szczup³e 
œrodki jakimi dysponuje RPO 
w sektorze ochrony œrodowis-
ka wystarczaj¹ na szkolenia  
i dzia³ania o charakterze soc-
jalnym, lecz na nic wiêcej. 
Poinformowa³ o tym zainte-
resowanych wójtów i bur-
mistrzów Dyrektor Wydzia³u 
Ochrony Œrodowiska Urzêdu 
Marsza³kowskiego przyby³y 
na spotkanie statutowe cz³on-
ków Triasu Opolskiego. 

Zatem pozostaje z³o-
¿enie aplikacji do Funduszu 
Spójnoœci, dysponuj¹cego wy-
starczaj¹cymi œrodkami. Jed-
nak¿e te œrodki przeznaczone 
s¹ z kolei dla inwestycji na 
terenach powy¿ej 15 tysiêcy 
mieszkañców (je¿eli po³¹czy 
siê Tarnów i Izbicko – wys-
tarczy). Podjêcie starañ musi 
byæ poprzedzone przygoto-
waniem aktualnej dokumen-
tacji, a tak¿e stworzeniem biu-
ra PIU czyli Jednostki Wdra-
¿aj¹cej Projekt (PIU – Project 
Implementation Unit) i zatru-
dnienie in¿yniera kontraktu. S¹ 
to znaczne wydatki lecz ko-
nieczne przy korzystaniu ze 
œrodków Funduszu Spójnoœci. 

Co zrobiono: Wój-
towie i burmistrzowie wraz  
z towarzysz¹cymi im praco-
wnikami s³u¿b gminnych  
w celu zminimalizowania 
przysz³ych kosztów realizacji 
inwestycji spotkali siê z Pre-
zydentem Miasta Opola (be-
neficjent I etapu) w siedzibie 
spó³ki Wodoci¹gi i Kanali-
zacja, i zaproponowali stwo-
rzenie wspólnego biura PIU 
(tak jak obecnie). Przedyskuto-
wano, a nastêpnie sformu³owa-
no na piœmie liczne problemy  
i pytania zwi¹zane z zaistnia³¹ 
sytuacj¹, na które musz¹ 
odpowiedzieæ prawnicy. Na 
marginesie nale¿y zaznaczyæ, 
¿e wiele zmian wynika z przy-
jêtych w miêdzyczasie roz-
wi¹zañ ustawowych – szcze-
gólnie w zakresie ochrony œro-
dowiska. 

Odpowiedzi wymaga 
szereg pytañ m.in.: jakie bêd¹ 
zasady finansowania obs³ugi? 
kto bêdzie ustala³ taryfy? kto 
bêdzie eksploatowa³ sieæ? i in-
ne. Istotne jest te¿ okreœlenie 
koñcowego beneficjenta, gdy¿ 
po zakoñczeniu kontraktu je-

¿eli bêdzie to zak³ad spó³ka 
komunalna istnieje mo¿liwoœæ 
odzyskania podatku VAT –  
a przy ponoszonych kosztach 
s¹ to sumy nie do pogardzenia. 
Ka¿de z mo¿liwych rozwi¹zañ 
prawnych bêdzie mia³o dla 
zainteresowanych liczne impli-
kacje. Zapis wszystkich pytañ, 
w¹tpliwoœci i problemów do 
rozwi¹zania, wraz z dokumen-
tacj¹ umo¿liwiaj¹c¹ pe³ny 
wgl¹d w potrzeby, mo¿li-
woœci, warunki i zamiary zain-
teresowanych zosta³ z³o¿ony  
u Prezydenta Miasta Opola 
Ryszarda Zembaczyñskiego. 
Teraz trzeba czekaæ i... mieæ 
nadziejê. 

Trias Opolski, unijne fundusze
 i gminne k³opoty

 Co pewien czas Wójt 
Gminy spotyka siê z So³tysami 
Wsi, by omówiæ z nimi 
bie¿¹ce problemy, wys³uchaæ 
opinii, porozmawiaæ o planach 
i bol¹czkach. Po zakoñczeniu 
tury zebrañ wiejskich, gdy 
nowo wybrani (choæ w wiê-
kszoœci ju¿ doœwiadczeni) so³-
tysi rozejrzeli siê po swoich 
„gospodarstwach” odby³o siê 
spotkanie, na które przybyli 
wszyscy zaproszeni. 
 Jak zwyczaj i dobre 
obyczaje ka¿¹, najpierw Wójt 
Gminy Zygmunt Cichoñ po-
wita³ i przedstawi³ nowego 
So³tysa Wsi Kosorowice To-
masza Regê. 
 PóŸniej so³tysi kolej-
no dzielili siê problemami  
z bie¿¹cej dzia³alnoœci i dysku-
towali o sposobach ich rozwi¹-
zania. W wyniku dyskusji 
sformu³owano liczne wnioski. 
Czêœæ z nich przekazano do 
rozpatrzenia i realizacji praco-
wnikom Urzêdu Gminy – wed-
³ug kompetencji. Nad niektó-
rymi musi zastanowiæ siê Rada 
Gminy. Pan Wójt zadba  
o wys³anie stosownych pism 
wszêdzie tam, gdzie rozwi¹-
zanie problemu le¿y poza 
mo¿liwoœciami gminy. 
 Korzystaj¹c z okazji 
wójt poinformowa³ tak¿e so³-
tysów o sposobach, mo¿liwo-
œciach i przewidywanych ter-
minach realizacji wniosków 
zg³oszonych przez spo³ecz-
noœci so³eckie na zebraniach 
wiejskich. 
  

So³tysi u Wójta

 Przez wiele kolejnych 
lat wszystkie drogi nie by³y 
opodatkowane. W ostatnim 
czasie rz¹d podj¹³ dzia³ania 
zmierzaj¹ce do uporz¹dko-
wania problemu. I wówczas 
okaza³o siê, ¿e w planach 
geodezyjnych oznaczonych 
jest wiele dróg bêd¹cych w rê-
kach prywatnych. W myœl 
obecnie obowi¹zuj¹cych prze-
pisów opodatkowaniu nie pod-
legaj¹ jedynie drogi publiczne 
– krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. W przy-
padku, gdy droga publiczna – 
widniej¹ca w dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej 
jako prywatna – nale¿y fak-
tycznie do którejœ z wymie-
nionych kategorii nale¿y 
zwróciæ siê z wnioskiem do 
w³aœciwego organu (Gminy, 
Powiatowego lub Wojewódz-
kiego Zarz¹du Dróg) o jej 
przejêcie. 
            Wprowadzenia zmian 
w ewidencji dokonuje siê po 
dostarczeniu przez w³aœci-
ciela odpowiedniego wniosku 
i niezbêdnych dokumentów. 
Je¿eli zaœ grunty s³u¿¹ we-
wnêtrznej komunikacji w gos-
podarstwie (rolnym, leœnym) 
lub miêdzy nieruchomoœciami 
nale¿y wliczyæ je do u¿ytku 
gruntowego. Sporz¹dzenie 
dokumentów geodezyjnych 
nastêpuje w tym przypadku 
na wniosek i koszt zamawia-
j¹cego (w³aœciciela) i nie-
zbêdna jest pomoc geodety. 
W zaistnia³ej sytuacji Rada 
Gminy w Tarnowie Opolskim 
podobnie jak wszystkie inne 
zmuszona by³a uchwaliæ 
podatek od „dróg”. Pociesza-
j¹ce w tym wszystkim jest to, 
¿e uchwalono najni¿sz¹ z mo¿-
liwych stawek. 

Dlaczego mamy
 p³aciæ za drogi?

 Pragnê serdecznie 
podziêkowaæ stra¿akom z OSP 
w Tarnowie Opolskim za 
wyremontowanie i pomalowa-
nie sali konferencyjnej, która 
s³u¿y wielu u¿ytkownikom. 
Cieszê siê, ¿e wytrwali  
w zamiarze i wywi¹zali siê ze 
zobowi¹zania mimo, i¿ musieli 
czekaæ z wykonaniem prac na 
zakoñczenie remontu dachu. 

Zygmunt Cichoñ 
Wójt Gminy Tarnów Opolski 

Podziêkowanie


