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Nowe przejście dla pieszych
i chodnik w Olszynach

Dzięki staraniom radnych z Olszyn i
poparciu tego pomysłu przez Wójta Mar-
ka Karasia, pracownicy Powiatowego Za-
rządu Dróg wytyczyli nowe przejście dla
pieszych w Olszynach. Usytuowane jest
ono w okolicy często używanego przy-
stanku autobusowego. Jeszcze przed koń-
cem tego roku oddany zostanie nowy
fragment chodnika w tej miejscowości. W
porozumieniu pomiędzy powiatem a
gminą ustalono, że oddany będzie na
przełomie października i listopada przy
założeniu dobrych warunków atmosfe-
rycznych. Działania te mają na celu wy-
datną poprawę standardów bezpieczeń-
stwa pieszych korzystających z drogi po-
wiatowej w Olszynach.

Dożynki Gminne

Rzepiennik Suchy. Po licznych apelach
lokalnej społeczności udało się zmienić
niebezpieczną dla mieszkańców tej miej-
scowości, lokalizację przystanku autobu-
sowego. Mowa tu o tamtejszym przystan-
ku autobusowym w okolicy szkoły i skle-
pu spożywczego, przy szosie wojewódz-
kiej. Obecnie dzięki działaniom samorzą-

Zapraszamy
na relację
(str. 4-5)

warto wiedzieć...
Informacja  o zwrocie podat-
ku akcyzowego dla rolników

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski in-
formuje, że producenci rolni, którzy są
posiadaczami lub współposiadaczami
gruntów rolnych położonych na terenie
gminy Rzepiennik Strzyżewski, winni skła-
dać wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej. W
terminach :

Od 3 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia
2015 r. wraz z fakturami VAT stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego
2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego
nastąpi gotówką w kasie urzędu gminy,
albo przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku w terminie :

1-31 października 2015 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie (czyli
od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha
użytków rolnych w 2015 roku to 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju
napędowego w 2015 roku – to 0,95zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego za
1 ha użytków rolnych w 2015 roku – 81,70
zł.x ilość ha użytków rolnych.

Wnioski należy składać w Urzędzie
Gminy – pokój 18 i 19

Nowa lokalizacja przystanku
du lokalizacja jest lepsza, przede wszyst-
kim dla mieszkańców jak i kierowców.
Precyzując, nie tyle lepsza co bezpieczniej-
sza a wszystko w uzgodnieniu z Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Prace wykończenio-
we na tym odcinku w tym zamontowanie
krawężników, potrwają ze strony Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich do 18 września.
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warto wiedzieć...

Zgodnie z zapowiedziami z poprzedniego numeru Informatora prezentu-
jemy poniżej postępy w realizacji inwestycji komunalnych w gminie. Za-
równo tych kubaturowych jak i liniowych. Oznaczenia danego etapu danej
inwestycji objaśnione są w graficznej legendzie poniżej.

Realizacja  inwestycji – stan na sierpień 2015 r.

NAZWA ZADANIA ETAP

- odbudowa dróg gminnych „Olszyny w kier. p. Zają-
ca”, „Rzepiennik Suchy w kier. p. A. Bartuś, Turza w
kier. p. Bernardyna, „Rzepiennik Biskupi” – granice od
Turzy oraz „olszyny-mosciska w kier. Ołpin, są to inwe-
stycje dofinansowane z budżetu państwa ze środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - inwestycja
zrealizowana,

- przebudowa kotłowni, instalacji gazowej oraz instala-
cji c.o. w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Turzy -
inwestycja na etapie wykonawczym,

- Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z
otworem drzwiowym (w lokalizacji jak wyżej) – inwe-
stycja na etapie pozwolenia na budowę,

- budowa drogi dojazdowej do pól  na granicy Rzepien-
nika Biskupiego i Turzy -inwestycja na etapie wykonaw-
czym

- budowa kanalizacji w miejscowości Olszyny, Rzepien-
nik Suchy, i Turza –inwestycja na etapie prac przygoto-
wawczych

Inwestycje komunalne

Legenda:

– prace przygotowawcze

– etap projektowy

– etap udzielania zamówienia publicznego

– etap wykonawczy

– inwestycja zrealizawana

Na zakończenie sesji podjęto również
uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów
podatku od nieruchomości, podatku rolne-
go i leśnego oraz określenia wysokości wy-
nagrodzeń za inkaso. Zwyczajowo w naszej
gminie funkcje te pełnią sołtysi.

Ponadto radni w interpelacjach i wolnych
wnioskach zgłaszali kwestie dotyczące bie-
żących spraw w gminie w tym przede wszyst-
kim stanu nawierzchni dróg gminnych i po-
wiatowych.

z dnia 10.07. a zwołana dokładnie w tej sa-
mej sprawie, zakończyła się negatywną de-
cyzją rady gminy.

Warunkiem wejścia do programu dofinan-
sowań i rat dogodnych do spłaty dla miesz-
kańców a stworzonych przez spółkę Dorze-
cze Białej, było obciążenie budynku UG hi-
poteką na 5 lat co przy obciążeniach zacią-
gniętych w tym samym celu w poprzednich
latach nie było zbyt wygórowaną ceną.

Z informacji prezesa spółki wynika że miesz-
kańcy pozostałych gmin będących udziałow-
cami w spółce „Dorzecze Białej” będą mogli
skorzystać z tego projektu.

Sprawa ostatecznie będzie rozpatrywana
przez Radę Gminy w trzecim podejściu na
najbliższej sesji dnia 28 sierpnia. O decyzji w
tej sprawie poinformujemy w następnym
numerze informatora a na bieżąco na naszej
gminnej stronie internetowej.

W czwartek 25 czerwca odbyła się IX
sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżew-
ski. Głównym punktem obrad było
udzielenie absolutorium dla Wójta Gmi-
ny za rok 2014. Obecny Wójt naszej
gminy Marek Karaś, kontynuując dzia-
łania swojego poprzednika otrzymał
oczywiście absolutorium. Jego udziele-
nie rekomendowała jednoznacznie Re-
gionalna Izba Obrachunkowa z Krako-
wa, która rokrocznie analizuje wykona-
nie budżetu w każdej gminie.  

Na prządek dzienny obrad rady składały
się również zatwierdzenie sprawozdań po-
szczególnych jednostek organizacyjnych
gminy czyli : GOPS, GOK, Biblioteki oraz
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Z apelem o patronat i wspar-
cie wystąpiła również Barbara Duran szefo-
wa Stowarzyszenia „Wszystkie dzieci nasze
są”, chodziło o Piknik charytatywny pod
nazwą „Każdy może nad morze.” /o tej im-
prezie na str. 8/

Największe zainteresowanie wśród rad-
nych wywołało jednak wystąpienie prezesa
spółki komunalnej „Dorzecze Białej”. Chodzi-
ło o możliwość przystąpienia mieszkańców
Rzepiennika Strzyżewskiego i Biskupiego do
projektu wykonania przyłączy kanalizacyjnych
i wodociągowych z dopłatą ze strony Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Według symulacji pre-
zesa w programie realizowanym przez spół-
kę wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, koszt
przyłącza dla mieszkańca byłby niższy o ok.
300 złotych (przy założeniu długości przyłą-
cza 20 metrów, a na przyłączu 5 –cio metro-
wym byłaby to kwota ok. 800 złotych niż-
sza) w porównaniu z metodą gospodarczą,
realizowaną samodzielnie przez mieszkańca
a w przypadku gdyby realizowała to firma
budowlana to rozbieżność w kosztach jest
jeszcze większa. Całość kosztów wykonania
przyłącza mogła być rozłożona na 23 raty.

Powyższe wyliczenia i symulacje nie prze-
konały jednak radnych i nie podjęli uchwały
umożliwiającej przystąpienie do tego projektu
i skorzystania przez mieszkańców z bonifi-
kat. Także następna /nadzwyczajna/ sesja RG

Z pracy Rady Gminy...
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Zakończyły się prace na pię-
ciu odcinkach dróg gminnych.
Jest nowa nawierzchnia i
utwardzone pobocze. Są to
inwestycje dofinansowane z
budżetu państwa ze środków
na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. To pierwsze wy-

Nowy asfalt na pięciu
odcinkach dróg gminnych

Tak wyglądały drogi dotychczas...

mierne dokonania drogowe
nowego Wójta Marka Karasia.
Przypominamy że odnowiono
dwa odcinki w Olszynach /każ-
dy po 500 metrów/ następnie
dwa odcinki na pograniczu
Turzy i Rzepiennika Biskupiego
/750 i 550 metrów każdy/.
Odnowiono też nawierzchnię

na dystansie 550 m w Rzepien-
niku Suchym. Dla porównania
zmiany jakościowej tych trak-
tów prezentujemy obok kilka
fotografii sprzed i po remon-
cie nawierzchni. Władze gmi-
ny w przyszłym roku budżeto-
wym zamierzają iść z inwesty-

cjami właśnie tym szlakiem,
czyli budować, budować i jesz-
cze raz budować właśnie infra-
strukturę drogową. Poprawia
to wydatnie jakość życia miesz-
kańców oraz zwiększa bezpie-
czeństwo wszystkich uczestni-
ków lokalnego ruchu drogo-
wego.

A teraz...  droga Olszyny - Mościska...

...droga w Rzepienniku Biskupim...

...droga w Rzepienniku Suchym...

...droga w Turzy...

...droga w Olszynach.

...droga w Rzepienniku Biskupim...
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15 sierpnia to tradycyjnie od lat
dzień, gdy w naszej gminie odby-
wają się dożynki gminne. Również w
tym roku samorząd gminy na czele
z nowym Wójtem, GOK, OSP (która
zabezpieczała całość) przy wsparciu
sponsorów, zorganizowali bardzo
udane w ocenie uczestników i obser-
watorów święto plonów.

Uroczystości w myśl wielowiekowej
polskiej tradycji, rozpoczęła uroczysta
Msza św. w kościele parafialnym w Rze-
pienniku Biskupim. Następnie barwny
korowód przedstawicieli poszczególnych
miejscowości, przejechał na miejsce do-
żynek obok urzędu gminy. Oficjalne
otwarcie tego święta to wystąpienie Wój-
ta Marka Karasia i Przewodniczącego Rady
Gminy Zbigniewa Bajorka. Po nich głos
zabrali przybyli goście, a byli to w kolej-
ności wystąpień : poseł Józef Rojek, wice-
starosta tarnowski Zbigniew Karciński,
radny Sejmiku Wojewódzkiego Wojciech
Skruch oraz wójt gminy Szerzyny Grzegorz
Gotfryd. Po tym oficjalnym wątku, cele-
browano pod przewodnictwem starostów
dożynek obrzęd dożynkowy. W tym roku
starostami dożynek byli : pani  Anna Sowa
z Turzy na co dzień nauczyciel w przed-
szkolu w tej miejscowości, oraz pan Piotr
Niemiec pracownik ARiMR z Rzepiennika
Suchego. Oceniono również tegoroczne
wieńce prezentowane przez rozśpiewane
i uśmiechnięte grupy młodzieży z każdej
miejscowości. Komisja pod przewodnic-
twem radnej Grażyny Włodyki, przyznała
6 pierwszych miejsc ex aeqou. Każda gru-
pa wieńcowa otrzymała w związku z tym
werdyktem, równo po 750 złotych. Na
scenie dożynkowej od tego momentu za-
gościły zespoły z naszej okolicy. Tańczyli
młodzi z zespołu „Sarmaci”, śpiewały pa-
nie z zespołu folklorysycznego „Turzan-
ki”. Po spektaklu interaktywnym dla dzie-
ci ok. godziny 18, wystąpili jako gwiazda
wieczoru panowie z zespółu „Lachersi”,
którzy w przeszłości byli finalistami zna-
nego telewizyjnego show „Must be the
music- tylko muzyka”. Loteria fantowa,
której nie mogło zabraknąć, to po wymie-
nionym koncercie sympatyczny wstęp,
przed pokazem sztucznych ogni i udaną
zabawą taneczną.  W tle wydarzeń na sce-
nie odbywało się wiele atrakcji plenero-
wych dla najmłodszych. Całość wypadła
barwnie i ciekawie,  również w  ocenie osób
z innych regionów Kraju, którzy gościli na
naszych dożynkach. W ich opinii, tradycyj-
ne i bogato odśpiewywane święto plonów
ma swój niepowtarzalny urok.  Czekamy
już wspólnie na dożynki w 2016r.

Dożynki Gminne 2
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Wieńce
tradycyjne
kontra
współczesne?

Wydawało by się że jest to spór
z kategorii „o wyższości Świąt
Wielkanocnych nad Świętami Bo-
żego Narodzenia”, ale tak nie jest.
Wielu mieszkańców naszej gminy
zaangażowanych w organizację
grup dożynkowych, toczy spór, o
to czy ich wieniec dożynkowy jest
z kategorii wieńca współczesnego
czy tradycyjnego. Na czym pole-
ga różnica ?

Otóż według opinii fachowców z
Muzeum Etnograficznego w Tarnowie,
którzy znają dobrze zwyczaje i trady-
cje ogólnopolskie, słowiańskie jak i tra-
dycje Pogórzan,-  czyli nas drodzy pań-
stwo,- wieniec tradycyjny powinien być
przede wszystkim: zwieńczony wiechą
(a nie postacią, przedmiotem itp.) jego
szkielet konstrukcyjny jedynie z wikli-
ny lub listew drewnianych. Wieniec tra-
dycyjny powinien nadto mieć kształt
korony, kopy zboża, biretu lub koła,
powinien być wykonany z naturalnych
materiałów występujących na polu,
miedzach i sadzie. Zatem mamy tu do
wykorzystania wyłącznie : kłosy zbóż,
zioła, owoce, warzywa, orzechy, len.
Dopuszczalne jest tez użycie kwiatów
georginie, dalie ale i kwiaty z bibuły
przy czym mocowane winny być nie za
pomocą kleju, drutu itp. a jedynie za
pomocą sznurka i ścinków płótna.
Sama forma, gdy jest pokaźnych roz-
miarów może być noszona przez 4 oso-
by, na Pogórzu są to dziewczęta (chłop-
cy szli obok z witkami wikliny i pilno-
wali aby postronne osoby nie kradły z
wieńca owoców, ziół etc.) przy czym
należy pamiętać że w tradycji żniwnej
wieniec był noszony przez przodowni-
cę żniwną (tzw. przepiórkę) na głowie!

Zatem reasumując, wszelkie wieńce
(nawet jeśli kształtem i formą ze-
wnętrzną)nawiązują do tradycji ale
przy wykonaniu użyte zostały materia-
ły sztuczne (klej, gwoździe, farby, la-
kiery, figury postaci, przedmioty, itp.)
są wieńcami współczesnymi.  Te z ko-
lei dzieli się na wieńce współczesne o
tematyce religijnej oraz wieńce współ-
czesne o tematyce związanej ze wsią i
zwyczajami żniwnymi, zarówno tymi
dawnymi jak i nowożytnymi.

/red/

2015r.
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warto wiedzieć...
Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych,
elektrycznych i niebezpiecznych

W miesiącu wrześniu w każdej miej-
scowości na terenie Gminy Rzepiennik
Strzyżewski odbędzie się zbiórka nastę-
pujących odpadów:

• zebrane w sposób selektywny prze-
terminowane leki i chemikalia,

• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w

ilości do 0,5 m3,
• zużyte opony,
• odpady mebli i inne odpady wielko-

gabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,

•  świetlówki
• inne odpady niebezpieczne.

Terminy zbiórki odpadów w
poszczególnych miejscowościach.
Rzepiennik Strzyżewski, Plac przy
Ośrodku Zdrowia, 22.09.2015r., godz.
8.00 – 14.00
Rzepiennik Biskupi, Plac przy OSP,
22.09.2015r., godz. 10.00 – 18.00
Kołkówka, Plac przy OSP, 26.09.2015r.,
godz. 8.00 – 12.00
Turza, Na parkingu k. Kościoła,
26.09.2015r., godz. 8.00 – 14.00
Rzepiennik Suchy, Plac przy OSP,
26.09.2015r., godz. 8.00 – 14.00
Olszyny, Plac przy OSP, 26.09.2015r.,
godz. 8.00 – 14.00

Spośród włodarzy naszej gminy w bie-
gu uczestniczyło 3 samorządowców. Dwaj
przedstawiciele radnych czyli panowie
Mariusz Bajorek i Mariusz Wszołek oraz
Wójt naszej gminy Marek Karaś. Panowie
zaimponowali zgromadzonym swoją kon-
dycją fizyczną i mogą być tylko wzorem
dla naszej młodzieży. Gratulujemy orga-
nizatorom pomysłu a uczestnikom wy-
trwałości i dobrej formy.

Adrenalina towarzysząca uczestnikom
biegu „udzieliła się” kibicom i wszyscy spę-
dzili to czerwcowe popołudnie w dobrym
nastroju i świetnym humorze. Do zobacze-
nia w przyszłym roku ! Zapraszamy.

dy”  pasma Brzanki, sprawdzić swo-
je umiejętności i kondycję fizyczną.
Meta biegu i miejsce gdzie Rajd miał
swój finał, to okolice wieży widoko-
wej na Brzance.

Świetna organizacja naszego GOK oraz
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
przy wsparciu Lasów Państwowych z nad-
leśnictwa Gromnik oraz druhów z naszych
OSP, dało uczestnikom tego wydarzenia
niezapomniane wrażenia. Emocjonująca
końcówka biegu, który rozpoczął się o
godz. 15 w Olszynach, długo będzie
wspominana przez kibiców zgromadzo-
nych na mecie biegu. Pierwsze miejsce
spośród naszych mieszkańców /a 14 w
klasyfikacji generalnej/ zdobył pan Marek
Polak z Rzepiennika Strzyżewskiego.

Natomiast najlepszym zawodnikiem
młodzieżowym z naszej gminy, był 16 let-
ni Mateusz Mężyk z Olszyn. Najwięcej
uczestników biegu pochodziło z 5 gmin
należących do Pgórzańskiego Stowarzy-
szenia Rozwoju czyli Ryglice, Tuchów,
Gromnik, Szerzyny.  

I Rajd Na Brzankę

Nowym pomysłem na cykliczną im-
prezę turystyczno-sportową w oko-
licy, stał się Rajd na Brzankę. Inicja-
tywa GOK i samorządu naszej gmi-
ny z 19 czerwca tego roku, okazała
się niewątpliwym sukcesem organi-
zacyjnym i frekwencyjnym. Przy
wsparciu sąsiedniej gminy Tuchów
oraz LGD Pogórzańskiego Stowarzy-
szenia Rozwoju,  entuzjaści turysty-
ki pieszej jak i biegania, mieli okazję
w „pięknych okolicznościach przyro-

Jak widać poniżej mamy zdolnego i
wszechstronnego Wójta. Na zakończo-
nym w lipcu panelu rzeźbiarskim Wójt Ma-
rek Karaś wprawnymi ruchami pilarki pod
okiem zawodowców, wykonał całkiem
udaną rzeźbę użytkową / zdania są po-
dzielone czy jest to stołek czy postumet/
oceńcie Państwo sami :). W każdym bądź
razie, możemy być zadowoleni. Wójt nie
tylko jest sprawnym organizatorem pra-
cy gminy i urzędu gminy ale i człowiekiem
jak widać uzdolnionym.

W całym panelu organizowanym przez
nasz GOK wystartowało w tym roku 4
profesjonalnych rzeźbiarzy z różnych stron
Polski. Ich prace można podziwiać w oto-
czeniu i budynku UG.

Druga edycja panelu
rzeźbiarskiego
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Każdy może nad morze ...
W lipcu odbył się pierwszy w naszej gminie Piknik Charytatywny. Głów-

nym organizatorem było kierowane przez panią Barbarę Duran Stowarzy-
szenie „Wszystkie dzieci nasze są”. Opiekuje się ono dziećmi niepełnospraw-
nymi. Impreza odbyła się dzięki wsparciu samorządu gminy z Wójtem gmi-
ny na czele oraz zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz pracowni-
ków GOK. Wsparli ten piknik również strażacy z OSP, policjanci oraz lokalne
stowarzyszenia  : „AD-SUM” z Rzepiennika Biskupiego, stowarzyszenie „My
kobiety” z Olszyn oraz Stowarzyszenie Sołeckie z Turzy. Dzięki zaangażowa-
niu przedsiębiorców i innych darczyńców, dzieci niepełnosprawne będą mogły
nad tytułowe morze wraz ze swoimi opiekunami się wybrać. W sumie piknik
charytatywny przyniósł Stowarzyszeniu „Wszystkie dzieci nasze są” ponad
12 tysięcy złotych. Pieniądze będą wykorzystane na cele statutowe czyli wy-
jazdy i wsparcie dzieci niepełnosprawnych.

budowę nowych budynków mieszkalnych
wyłącznie na gruncie budowlanym w obrę-
bie istniejących siedlisk zabudowy zagrodo-
wej oraz w odległości nie większej niż 18m
od jego granicy (§ 38 i 39). Ponadto zgodnie
§ 17 na terenach szczególnie zagrożenia po-
wodzią, w granicach wyznaczonych na ry-
sunku planu obowiązują przepisy szczegól-
ne odnoszące się do ochrony przed powo-
dzią oraz m.in. zakazuje się lokalizacji nowych
obiektów. W praktyce pojawia się pytanie
dotyczące budowy tzw. siedliska na gruncie
rolnym, czyli budynku gospodarczego z czę-
ścią mieszkalną dla rolnika i budynku składo-
wego. Zdaniem sądów administracyjnych za
aktualne, również na gruncie obecnych prze-
pisów, należy uznać stanowisko, że ustale-
nie w planie przeznaczenia terenu jako gruntu
rolnego, nie oznacza samo przez się zakazu
takiej jego zabudowy, która nie zmienia jego
przeznaczenia (np. siedlisko). Zakaz takiej
zabudowy musi wynikać ze szczególnych
warunków zagospodarowania takiego tere-
nu określonych w planie miejscowym. Aby
zatem ograniczyć prawo właściciela nierucho-
mości do podjęcia na niej określonej zabu-
dowy lub do jej zabudowania w ogóle, nie
wystarczy powołanie się na to, że teren we-
dług przeznaczenia w planie jest gruntem
rolnym, ale konieczne jest wykazanie, że plan
wprowadza zakaz zabudowy tego terenu w
ogóle, lub zabudowy określonego rodzaju
(orzeczenie Wojewódzkiego Sadu Admini-
stracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 maja
2014 r., sygn. II SA/Wr 177/14). Przekładając
w/w orzecznictwo na zapisy tutejszego miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego należy wskazać, że ocena dopusz-
czenia zabudowy na konkretnym terenie na-
leżeć będzie do starosty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 43).

Uchwała nr XXIII/132/2013 Rady Gminy
Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia
2013 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego
uchwałą nr XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005
r.(Dz. U. WM z 2013 r. poz. 1299).

wiatowej o możliwości połączenia działki z
drogą. Nie dotyczy to jednak dróg wojewódz-
kich lub krajowych (art. 34 ust. 3 pkt 3). No-
wością jest wprowadzenie przez ustawodaw-
cę wymogu sporządzenia przez projektanta
do projektu budowlanego informacji o ob-
szarze oddziaływania obiektu (art. 34 ust. 3
pkt 5). Przez oddział oddziaływania obiektu
należy rozumieć teren wyznaczony w oto-
czeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu (art. 3 pkt 20). Natomiast orzecznic-
two sądów administracyjnych przez obszar
oddziaływania obiektu rozumie możliwość
spowodowania negatywnego oddziaływania
projektowanego obiektu na teren sąsiednich
nieruchomości (orzeczenie Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, dnia 25
lutego 2014 r., sygn. akt: II OSK 2271/12).
Należy pamiętać również, że inwestor zamiast
dokonania zgłoszenia dotyczącego robót
budowlanych, o których mowa w art. 30
ust. 1 (m.in. zgłoszenia wymaganego dla
budowy domów jednorodzinnych), może
wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowę. Złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę będzie miało rów-
nież miejsce w przypadku, gdy obszar od-
działywania obiektu zawarty w informacji,
o której mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 wykra-
czać będzie poza obszar działki, na której
zamierzamy rozpocząć budowę.

Przed zamiarem inwestycji należy pamię-
tać również, że przeznaczenie konkretnej nie-
ruchomości określają zapisy miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego danej
gminy, w szczególności odnoszące się do za-
gospodarowania użytków rolnych. Na tere-
nie gminy Rzepiennik Strzyżewski zasady za-
gospodarowania terenów zostały określone
uchwałą nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rze-
piennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013
r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Rzepiennik Strzyżewski przyjętego uchwałą
nr XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005 r. Zgod-
nie z zapisami tego planu na terenach ozna-
czonych symbolami R1, R2 i R/ZZ wprowa-
dza się ograniczenia dla lokalizacji nowej za-
budowy, zgodnie z którymi dopuszcza się

Dnia 28 czerwca 2015 r. weszła w życie
nowela Prawa budowlanego z dnia 20 lute-
go 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 443), zgodnie
z którą pozwolenia na budowę nie wymaga
m.in. budowa wolno stojących budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, których ob-
szar oddziaływania mieści się w całości na
działce lub działkach, na których zostały za-
projektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a). W myśl
obecnie obowiązujących przepisów dla bu-
dowy domu jednorodzinnego oprócz zgło-
szenia budowy będzie wymagane również
dołączenia projektu budowlanego wraz z
dokumentami wymaganymi dla pozwolenia
na budowę (art. 33-34). Od zgłoszenia za-
miaru budowy takiej inwestycji właściwy sta-
rostwa, w terminie 30 dni od dnia doręcze-
nia zgłoszenia, może, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, wnieść sprzeciw. Do wykony-
wania robót budowlanych na zgłoszenie
budowy domu jednorodzinnego inwestor
możne przystąpić, jeżeli starosta nie wniesie
sprzeciwu w tym terminie (art. 30 ust. 5) oraz
po zawiadomieniu o zamierzonym terminie
rozpoczęcia robót budowlanych (art. 41 ust.
4). Jednak w praktyce należy mieć na uwa-
dze możliwość nadania przez urząd pisma
w ostatnim dniu wyznaczonego terminu
do załatwienia sprawy. Ponadto został
wprowadzony 14 dniowy termin, w któ-
rym starosta ma prawo wezwać inwesto-
ra do uzupełnienia braków formalnych w
złożonym wniosku (art. 33 ust. 6). Jeżeli
inwestor nie uzupełnił żądanych braków
formalnych to organ ma obowiązek
wnieść sprzeciw w formie decyzji admini-
stracyjnej. Skróceniu uległ też z 21 do 14
dni termin dla oczekiwania na milczącą
zgodę na użytkowanie w razie oddanie
obiektu w oparciu o zgłoszenie (art. 54).

Nowela Prawa budowlanego znacznie
zmodyfikowała przepis art. 34 odnoszący się
do elementów projektu budowlanego, zno-
sząc m.in. wymógł uzyskania wymaganych
do projektu budowlanego oświadczeń o za-
pewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i
gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach
przyłączenia obiektu do sieci wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
oraz dróg lądowych. Jak również oświadczeń
właściwego zarządcy drogi gminnej lub po-

Budowa domu na zgłoszenie
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6. Bierzcie Państwo szybki prysznic. Zastąp-
cie natrysk wersją oszczędnościową, z
małym strumieniem wody.
7. Używajcie małej ilości wody do kąpieli.
Napełniajcie wannę w 1/3, a przedtem za-
tkajcie odpływ korkiem. Początkowy na-
pływ zimnej wody może być ogrzany przez
dodatnie później gorącej.
8. Nie pozwólcie Państwo, aby woda była
odkręcana, kiedy golicie się lub myjecie twarz.
9. Wymieńcie Państwo wszystkie nieoszczę-
dzające wody krany, przez zainstalowanie
napowietrzaczy (aeratorów) z ograniczni-
kiem strumienia.
10. Używajcie Państwo zmywarki i pralki
tylko wtedy, kiedy ją uzupełnicie lub ustaw-
cie na program oszczędnościowy, zużywa-
jący wodę w ilości adekwatnej do wielko-
ści załadunku.
11. Kiedy zmywacie Państwo ręcznie, na-
pełnijcie jedną komorę zlewu lub miskę
wodą z płynem. Spłukujcie szybko pod nie-
wielkim strumieniem bieżącej wody.
12. Nie używajcie Państwo bieżącej wody
do rozmrażania mięsa lub mrożonek. Od-
mrażajcie jedzenie przez noc w lodówce
lub mikrofalówce.
13. Aby dobrze spłukać odpady ze zlewo-
zmywaka potrzeba dużo wody. Jeśli ma-
cie Państwo taką możliwość, załóżcie kom-
postownik na odpadki jedzenia, gdyż na-
wet kosz na śmieci nie jest do tego odpo-
wiednim miejscem.
14. Rozważcie Państwo zainstalowanie
natychmiastowego podgrzewacza wody
do kuchni, aby nie odkręcać wody, czeka-
jąc na jej podgrzanie. To obniży koszty w
Państwa gospodarstwie.
15. Zaizolujcie Państwo rury. Będziecie mieli
szybciej ciepłą wodę i unikniecie jej mar-
nowania, kiedy się podgrzewa.
16. Jeżeli rączka przy Państwa zbiorniku toa-
letowym zacina się i pozwala wodzie nieustan-
nie lecieć, wymieńcie ją lub wyregulujcie.

5. Podnieście Państwo ostrza kosiarki co
najmniej o 3 cm. Nóż usytuowany wyżej
powoduje, że trawa jest lepiej ukorzenio-
na i lepiej utrzymuje wilgotność niż traw-
nik krótko przystrzyżony.
6. Unikajcie Państwo zbyt dużej ilości na-
wozów, bo zwiększają zapotrzebowanie
trawy na wodę. Stosujcie te, które zawie-
rają wolno uwalniające się nierozpuszczal-
ne w wodzie formy azotu.
7. Okrywajcie Państwo ziemię korą dla za-
chowania wilgotności. To pomaga kontro-
lować chwasty, które konkurują z roślina-
mi o wodę.
8. Niektóre trawy, skalniaki, krzewy i drze-
wa nie potrzebują zbyt częstego podlewa-
nia i zazwyczaj mogą przetrwać okresy su-
szy bez podlewania. Grupujcie razem rośli-
ny o podobnym zapotrzebowaniu na wodę.
9. Nie myjcie Państwo wężem wjazdu czy
chodnika - używajcie raczej szczotki co
zaoszczędzi setki litrów wody.
10. Wyposażcie Państwo swój wąż w za-
mykaną końcówkę, która pozwala regulo-
wać strumień wody. Kiedy skończycie za-
kręćcie kran, aby uniknąć przecieków.
11. Nie zostawiajcie  Państwo węża i zra-
szacza bez obsługi. Używajcie kuchenne-
go zegara, aby przypominać sobie o wyłą-
czeniu podlewania trawnika.
12. Sprawdzajcie Państwo regularnie po-
łączenia i zawory w wężu.
13. Myjcie Państwo samochód w myjni,
która stosuje recykling wody.

WEWNĄTRZ
1. Nie wylewajcie Państwo wody, kiedy
można jej użyć np.: do podlewania kwia-
tów, ogrodu, czy sprzątania.
2. Sprawdźcie Państwo czy Wasze instala-
cje wodociągowe nie mają przecieków.
Odczytajcie swój wodomierz przed i po
dwugodzinnym niekorzystaniu z wody.
Jeżeli nie wykazuje dokładnie tego same-
go, macie Państwo przeciek.
3. Naprawcie Państwo kapiące krany wy-
mieniając uszczelki. Jeżeli kran kapie z czę-
stotliwością 1 kropli na sekundę można
oczekiwać utraty 11935 litrów wody rocz-
nie. Zostanie to dodane do kosztów Pań-
stwa rachunku za wodę i ścieki.
4. Sprawdźcie, czy nie wycieka woda ze
zbiornika Państwa toalety. Można dodać
do zbiornika barwnik spożywczy. Jeżeli
występuje przeciek barwnik pojawi się w
ciągu 30 minut. Należy wówczas spraw-
dzić, czy nie ma tam zużytych, zardzewia-
łych czy zepsutych części. Większość z nich
jest niedroga, dostępna i łatwa w monta-
żu.. (Należy spuścić wodę od razu po te-
ście, aby barwnik nie zabarwił zbiornika).
5. Unikajcie Państwo zbędnego spłukiwa-
nia toalety. Chusteczki, owady i inne tego
typu śmieci lepiej wynosić do kosza na
odpadki, niż do toalety.

Na Pogórzu Ciężkowickim gdzie
żyjemy, pojawia się coraz dotkliwiej
problem braku wystarczającej ilości
wody. Pojawia się kwestia oszczędza-
nia tego cennego dla wszystkich or-
ganizmów żywych dobra. Podajemy
poniżej w punktach sugestie, tak by
temat nie pozostał jedynie ogólnym
teoretycznym rozważaniem. Każdy z
nas musi zacząć oszczędzać wodę.

OGÓLNE WSKAZÓWKI
1. Uświadamiajcie Państwo dzieci jak waż-
na jest ochrona wody. Unikajcie zakupu
wodnych zabawek.
2. Zapoznajcie się Państwo i przestrzegaj-
cie wszystkich przepisów i restrykcji, które
dotyczą ochrony wody.
3. Zachęćcie Państwo swojego pracodaw-
cę, aby prowadził ochronę wody w Twoim
miejscu pracy.
4. Wspierajcie Państwo działalność, która prak-
tykuje i promuje ochronę i oszczędność wody.
5. Zgłaszajcie Państwo wszystkie zauwa-
żone miejsca, w których występują straty
wody (uszkodzone rury, otwarte hydran-
ty, zbędne zraszacze), lokalnym władzom
lub właścicielom.
6. Zachęcajcie Państwo szkoły i lokalne
władze, aby pomagały rozwijać i popra-
wiać ochronę i oszczędzanie wody wśród
dzieci i dorosłych.
7. Wspierajcie Państwo pomysły i projekty,
które doprowadzą do zwiększenia się stoso-
wania raz użytej, a niezanieczyszczonej wody.
8. Zachęcajcie przyjaciół i sąsiadów, aby
przyłączyli się do społeczności rozumiejącej
odpowiedzialność za ochronę wody. Pro-
mujcie ochronę wody własnym przykładem.
9. Chrońcie Państwo wodę, ponieważ to
bardzo ważna sprawa.
10. Próbujcie Państwo robić choć jedną
rzecz dziennie, która zaowocuje oszczęd-
nościami wody. Nie martwcie się, jeżeli
będą one minimalne. Liczy się każda za-
oszczędzona kropla.

NA ZEWNĄTRZ
1. Nie podlewajmy trawników, jeśli jadnak
uznacie Państwo to za konieczne to traw-
nik podlewajcie Państwo oszczędnie.
Ogólną regułą jest to, że trawa potrzebuje
podlewania latem co 5 - 7 dni. Obfity
deszcz eliminuje konieczność podlewania
nawet do 2 tygodni.
2. Podlewajcie Państwo trawniki wczesnym
rankiem, kiedy temperatura i prędkość wia-
tru są najniższe. To redukuje straty wyni-
kłe na skutek parowania.
3. Nie moczcie Państwo ulicy, podjazdu i
chodnika. Ustawcie zraszacz tak, aby pod-
lewać tylko trawnik i kwiaty, a nie miejsca
wybetonowane.
4. Używajcie Państwo najbardziej ekono-
micznego zraszacza.

Oszczędzajmy  wodę!


