
Kolejne zadania 
 
 
 
W ramach działania 4.1/413 
wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-
2013 Gmina Tarnów Opolski 
otrzymała dofinansowanie pro-
jektu pt. „Piękny stadion wizy-
tówką naszej gminy, krainy i 
województwa” w wysokości 
21037,17 zł. Zadanie, w ra-
mach którego wykonano sys-
tem nawadniający boiska w 
Tarnowie Op., zasiano trawę i 
rozprowadzono nawóz oraz 
uprzątnięto bieżnię wokół mu-
rawy, zostało zrealizowane w 
okresie od lutego do lipca 
2012 roku. 
 
 
 
 
 
 Efekty prac może nie 
są efektowne na zdjęciach (kto 
chce, niech zajrzy na stronę 
Urzędu Gminy), lecz prezen-
tują się dobrze. A co najważ-
niejsze – sprawdzają się w co-
dziennej praktyce. Może do-
czekamy się prawdziwie „an-
gielskich” trawników? Dlacze-
go nie? Jeśli będziemy o nie 
dbać!        Wiad. M.Bochańska 

 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa kanalizacji rusza 
 

spólna inwestycja WiK 
Opole oraz Gminy Tar-

nów Opolski wreszcie wkracza 
w stadium  widoczne gołym 
okiem. Wykonawca – ATA-
TECHNIK  Spółka  z o.o. 
S.K.A. organizuje swoją  po-
lową siedzibę naprzeciw Hali 
Sportowej. Obecnie organizuje 
się zaplecze gospodarczo – 
socjalne dla pracowników,  
przygotowuje niezbędne ma-
szyny i materiały.  Inwestycja 
powinna ruszyć pełną parą  
lada dzień. Na jej ukończenie 
wykonawca ma 2 lata. Oczy-
wiście – jak zazwyczaj w tego 
typu przypadkach – postęp 
prac zależy od wielu czyn-
ników niezależnych od wyko-
nawcy i inwestorów: pogody, 
ewentualnych geodezyjnych 
niespodzianek, (oby nie!) czy 
tez innych nieprzewidzianych 
zdarzeń.  Dlatego  ATA- TE-
CHNIK po rozpoznaniu  
wszystkich warunków przeds-
tawi jedynie ogólny harmono-
gram prac.  Mieszkańcy będą 
mieli pojęcie o kolejności, w 
jakiej rozpoczną się prace na 
poszczególnych  ulicach, a 
także orientacyjnie znać czas 
robót, jednak nie sposób podać 
dokładne terminy rozpoczęcia 
i zakończenia budowy na 
danym odcinku. Nad prawidło-
wym przebiegiem budowy 
będą czuwać powołani przez 
inwestorów: inżynier kontrak-
tu i inspektor nadzoru. Na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy zostaną także opubli-
kowane numery telefonów, 
pod którymi będzie można 
zgłaszać uwagi o problemach 
czy nieprawidłowościach dos-
trzeżonych przez mieszkań-
ców. Spółka będzie także 
współpracować z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej w 
Tarnowie Op., gdyż to on jest 
zarządcą sieci.  Ta inwestycja 
obejmie budowę ok.13 km 
rurociągu grawitacyjnego i 
ok.0,5 km tłocznego sieci 
kanalizacyjnej oraz wymia-
nę/przebudowę sieci wodocią-

gowej wykonanej  z rur z PE 
tam, gdzie obie sieci na siebie 
zachodzą.  Szacuje się, że ok. 
1/3 wodociągu zostanie wy-
mieniona. Koszt wykonania 
kanalizacji (kwoty  z  przetar-
gu) wyniesie 10.573.163,58 
złotych (WiK Opole), a wodo-
ciągu – 1.447.696,57zł (Gmina 
Tarnów Op.). Wymiana pozo-
stałej części sieci nastąpi w 
latach późniejszych, po zgro-
madzeniu środków na ten cel.  

W kolejnym numerze 
gazetki gminnej poinformuje-
my o dalszych losach inwes-
tycji.  Omówimy także sposób 
składania wniosków o dodat-
kowe przyłącza. 
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Urząd Gminy Informuje 
 

nformujemy mieszkańców 
gminy, iż trwają prace zmie-

rzające do zorganizowania i 
wdrożenia, z dniem 1 lipca 
2013r., nowego systemu gos-
podarowania odpadami ko-
munalnymi. Fundamentalną 
zmianą w stosunku do obo-
wiązujących dotychczas zasad 
będzie to, że gmina stanie się 
właścicielem odpadów komu-
nalnych, zobowiązanym do 
zorganizowania ich odbioru, 
transportu i zagospodarowa-
nia. Z chwilą wprowadzenia 
nowego systemu, właściciele 
nieruchomości nie będą mieli 
obowiązku zawierania umów 
na odbiór odpadów komunal-
nych z przedsiębiorcami, któ-
rzy posiadają zezwolenie na 
prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania tych odpa-
dów, ponieważ  gmina zrobi to 
za nich.  
W tym celu gmina wyłoni, w 
drodze przetargu, przedsię-
biorcę lub przedsiębiorców, 
którzy odbierać będą od właś-
cicieli nieruchomości odpady 
komunalne zmieszane i zbie-
rane selektywnie. W związku z 
tym, iż gmina pokrywać 
będzie koszty świadczonych 
usług, Rada Gminy, w drodze 
uchwały, ustali stawkę opłaty 
za odbieranie odpadów a także 
tryb, sposób i częstotliwość jej 
wnoszenia, o czym poinformu-
je właścicieli nieruchomości. 
Z uwagi na konieczność za-
pewnienia prawidłowego obli-
czenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, Rada Gminy 
określi, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejs-
cowego, wzór deklaracji o 
wysokości opłaty składanej 
przez właścicieli nierucho-
mości, obejmujący objaśnienia 
dotyczące sposobu jej wypeł-
nienia oraz pouczenie, że 
deklaracja stanowi podstawę 
do wystawienia tytułu wyko-
nawczego. Uchwała zawierać 
będzie także informację o ter-
minach i miejscu składania 
deklaracji. 
Rada Gminy, we wspomnianej 
uchwale, może określić wykaz 
dokumentów potwierdzają-
cych dane zawarte w dekla-
racji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Obecnie przygo-

towywany jest wspomniany 
wyżej wzór deklaracji, a po 
jego zatwierdzeniu przez Radę 
Gminy udostępniony zostanie 
wszystkim zainteresowanym. 
Właściciel nieruchomości zo-
bowiązany będzie złożyć do 
Wójta Gminy Tarnów Opolski 
wspomnianą deklarację o wy-
sokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. W przypadku 
zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi lub określonej w dekla-
racji ilości odpadów komunal-
nych powstających na danej 
nieruchomości właściciel nie-
ruchomości będzie obowiąza-
ny złożyć nową deklarację w 
terminie 14 dni od dnia na-
stąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w zmienionej wy-
sokości uiszczać się będzie za 
miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 
Należy pamiętać, że w razie 
niezłożenia deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpli-
wości co do danych zawar-
tych w deklaracji Wójt Gminy 
określi, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi, biorąc pod uwagę uza-
sadnione szacunki, w tym 
średnią ilość odpadów komu-
nalnych powstających na nie-
ruchomościach o podobnym 
charakterze. W razie stwier-
dzenia, że właściciel nieru-
chomości nie uiścił opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi albo uiścił ją w 
wysokości niższej od należ-
nej, Wójt Gminy określi, w 
drodze decyzji, wysokość za-
ległości z tytułu opłaty za gos-
podarowanie odpadami komu-
nalnymi. W sprawach dotyczą-
cych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stoso-
wane będą przepisy ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa, z tym 
że uprawnienia organów po-
datkowych przysługują wójto-
wi. Jednocześnie informujemy, 

iż w celu uniknięcia  pono-
szenia podwójnej opłaty, z 
uwagi na zmiany w przepi-
sach, należy 1 lipca 2013r. wy-
powiedzieć obecne umowy za-
warte z firmami odbierającymi 
odpady.      Małgorzata Bahryj 
 

I 

8 Gmina Tarnow Opolski 4  12

Sprostowanie 
W poprzednim numerze na-
szego pisma z podpisu pod 
fotografią na pierwszej stronie 
„wypadły” dwa wyrazy. Poda-
no nieprawidłowe dane dwóch 
par małżeńskich. Powinno 
być:  Agnieszka i Alfons Ci-
chosowie, Gertruda i Alfons 
Glenskowie. Serdecznie prze-
praszamy!               Redakcja 


