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opóŸnieniem w stosunku do 
wczeœniejszych deklaracji, 
sytemu segregacji w pojem-
nikach z ¿ó³t¹ klap¹, który 
zbieg³ siê z kolejn¹ podwy¿k¹. 
Najwiêcej jednak uwag do-
ciera³o do nas na sposób 
zawierania umów. Nasi miesz-
kañcy czêsto siê skar¿¹, ¿e 
pracownicy firmy wymuszali 
na nich zawarcie nieko-
rzystnej dla siebie umowy. 
Odsy³ania do gminy w spra-
wach, które nie nale¿¹ do na-
szej kompetencji oraz obar-
czania w³adz gminy za w³asne 
dzia³ania. Krytyczne pismo 
przeciwstawiaj¹ce siê stosowa- 

nym dzia³aniom zosta³o wys-
tosowane do REMONDIS.  Od 
pewnego czasu mam wra¿enie, 
¿e jest to wykorzystywanie 
monopolistycznej pozycji fir-
my, gdy¿ mimo naszych starañ 
brak jest konkurencji w tym 
zakresie. 
WH: Jak powinien wygl¹daæ 
rok 2009 w naszej gminie, by 
Pan, jako jej gospodarz, 
móg³ byæ dumny? Czego 
¿yczyæ gminie Tarnów Op.? 
              ZC: ¯yczy³bym sobie 
i wszystkim naszym mieszkañ-
com, by skutki kryzysu w Gos-
podarce œwiatowej mia³y zni-
komy wp³yw na sytuacjê w 
kraju, byœmy nie byli zaskaki- 

wani zmianami, które utrud-
niaj¹ administrowanie ¿yciem 
publicznym w gminie. Najwa-
¿niejsze jednak to by owe dwa 
z³o¿one wnioski o dofinan-
sowanie zosta³y w pe³ni za-
akceptowane, a proces ich we-
ryfikacji przebiega³ sprawnie  
i szybko. Równie¿ techniczna 
realizacja stoj¹cych przed na-
mi zadañ by odbywa³a siê bez 
wiêkszych problemów   
WH: A co jeœli nie dosta-
niemy dofinansowania? 

Jeœli nawet nie uzys-
kamy pomocy finansowej ze 
Ÿróde³ pozabud¿etowych, to  
i tak budowê hali w przysz³ym  
roku rozpoczniemy – i tu ¿y- 

czy³bym sobie dodatkowo, by 
przed koñcem 2010 roku mo¿-
na j¹ by³o oddaæ do u¿ytku. 
Bêdzie tu pe³nowymiarowe 
boisko do pi³ki rêcznej, sta³a i 
ruchoma widownia oraz ca³a 
niezbêdna infrastruktura, tak 
by obiekt móg³ s³u¿yæ wszys-
tkim (równie¿ niepe³nospraw-
nym), a zapotrzebowanie m³o-
dzie¿y i nie tylko na taki 
obiekt jest wielkie. 

 Równie¿ pozosta³e 
zaplanowane cele bêdziemy 
realizowaæ, mo¿e w mniej-
szym zakresie, bo jedynie ze 
œrodków w³asnych, ale te¿ bê-
dziemy wtedy szukali innych 
Ÿróde³ sfinansowania zadañ.  
 

Wywiad z Wójtem Gminy Tarnów Opolski – Zygmuntem Cichoniem

Uchwa³y podjête na Sesjach 
Rady Gminy 

1. Nr XXII - 13.X.2008r   

- Nr XXII-169-08 zmieniaj¹ca 
uchwa³ê w sprawie wysokoœci 
diet dla Radnych Gminy 
- Nr XXII-170-08 zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi 
K¹ty Opolskie, 
- Nr XXII-171-08 wydzier-
¿awienia nieruchomoœci w 
Walidrogach 
- Nr XXII-172-08 ustalenia 
minimalnej stawki za dzier- 

¿awê nieruchomoœci 
- Nr XXII-173-08 nabycia 
nieruchomoœci w K¹tach Op. 

2. Nr XXIII -  12.XI.2008r   

- Nr XXIII-174-08 w spr. 
uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alko-
holowych 
- Nr XXIII-175-08 w spr. 
uchwalenia Gminnego Progra-
mu Przeciwdzia³ania Narko-
manii 
- Nr XXIII-176-08 w sprawie 
przyjêcia Programu  

wspó³pracy Gminy z 
organizacjami pozarz¹dowymi 
oraz innymi podmiotami 
- Nr XXIII-177-08w spr. 
nadania tytu³u Zas³u¿ony dla 
Gminy Tarnów Opolski 
- Nr XXIII-178-08 w spr. 
zmiany uchwa³y bud¿etowej 
na rok 2008 
- Nr XXIII-179-08 w spr. 
ustalenia wysokoœci stawek 
podatku od nieruchomoœci i 
zwolnieñ od tego podatku na 
terenie Gminy Tarnów 
Opolski 
- Nr XXIII-180-08 w spr. 
okreœlenia wysokoœci rocznych  

stawek podatku od œrodków 
transportowych na terenie 
gminy Tarnów Opolski 
(Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Opolu Uchwa³¹ 
Nr 22/113/2008 orzeka nie-
wa¿noœæ &2 uchwa³y nr 
XXIII/180/08) 
- Nr XXIII-181-08 zmie-
niaj¹ca uchwa³ê w sprawie 
nadania statutu Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
- Nr XXIII-182-08 w spr. 
zmiany uchwa³y bud¿etowej 
na rok 2008 
Pe³ny tekst uchwa³ na stronie: 
www.bip.tarnowopolski.pl 

 U C H W A £ A NR 
XXIII/179/08 

Rady Gminy w Tarnowie 
Opolskim 

z dnia  12 Listopada 2008 r. 
 

w sprawie ustalenia 
wysokoœci stawek podatku 

od nieruchomoœci 
i zwolnieñ od tego podatku  

na terenie gminy 
Tarnów Opolski. 

 
§  1. 

Ustala siê nastêpuj¹ce roczne 
stawki podatku od nierucho-
moœci na terenie gminy Tar-
nów Opolski: 
1)   od gruntów: 
a) zwi¹zanych z prowadze-

niem dzia³alnoœci gospoda-
rczej, bez wzglêdu na spo-
sób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów i budyn-
ków 0,69 z³ od 1 m² po-
wierzchni 

b) pod jeziorami, zajêtych na 
zbiorniki wodne retencyjne  

c) lub elektrowni wodnych 
3,90 z³ od 1ha powierzchni 

d) pozosta³ych, w tym zajê-
tych na prowadzenie odp³a-
tnej statutowej dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego przez 
organizacje po¿ytku publi-
cznego  0,12 z³ od 1 m² po-
wierzchni 

2)  od budynków lub ich 
czêœci: 
a) mieszkalnych   0,50 z³ od 1 

m² powierzchni uýytkowej 
b) zwi¹zanych z prowadze-

niem dzia³alnoœci gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich czêœ-
ci zajêtych na prowadzenie 
dzia³alnoœci gospodarczej   
18,72z³ od 1 m² powierz-
chni u¿ytkowej 

c) zajêtych na prowadzenie  
d) dzia³alnoœci gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materia³em sie-
wnym    8,97  z³ od 1 m² 
powierzchni u¿ytkowej 

e) zajêtych na prowadzenie  

f) dzia³alnoœci gospodarczej 
w zakresie udzielania œwia-
dczeñ zdrowotnych      1,95 
z³ od 1 m² powierzchni 
u¿ytkowej 

g) pozosta³ych, w tym zajê-
tych na prowadzenie odp³a-
tnej statutowej dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego przez 
organizacje po¿ytku publi-
cznego  3,90 z³ od 1 m² po-
wierzchni u¿ytkowej. 

3)   od  budowli:  2 % ich 
wartoœci okreœlonej na podsta-
wie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 
ustawy z dnia  12 stycznia 
1991r. o podatkach i op³atach 
lokalnych (Dz. U z 2006r. nr 
121, poz. 844  ze zm.) . 

§  2. 
Zwalnia siê od podatku od nie-
ruchomoœci grunty, budynki 
lub ich czêœci oraz budowle: 
 1) zajête przez jednostki orga-
nizacyjne samorz¹du teryto- 
rialnego gminy Tarnów Op. 
2)  zajête przez stowarzyszenia 
i instytucje kultury nie prowa- 

dz¹ce dzia³alnoœci  gospodar-
czej.  
3) zajête przez podmioty Gos-
podarcze  w zakresie zbioro-
wego odprowadzania œcieków.      

§ 3. 
Wykonanie uchwa³y powierza 
siê Wójtowi Gminy Tarnów 
Opolski . 

§ 4. 
Traci moc uchwa³a Nr XII/ 
83/07 z dnia 29 paŸdziernika  
2007r Rady Gminy w Tarno-
wie Opolskim w sprawie 
ustalenia wysokoœci stawek 
podatku od nieruchomoœci i 
zwolnieñ od tego podatku  na 
terenie gminy Tarnów Opol-
ski. 

§ 5. 
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 
up³ywie 14 dni od jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskie-
go z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 
dnia 1 stycznia 2009r. 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy 

Rudolf Urban 


