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Szanowni mieszkańcy Gminy
Rzepiennik Strzyżewski,
oddajemy w Wasze ręce
pierwszy numer naszego
gminnego pisma. Decyzją
nowych władz gminy pismo
przybiera formułę lokalnego
dwumiesięcznika i będzie one
bezpłatne. Chcemy dotrzeć do
Państwa domostw  raz na
dwa miesiące z bieżącymi
informacjami. Jesteśmy otwar-
ci na sugestie i uwagi tak by
tematyka poruszana na na-
szych łamach była odzwiercie-
dleniem Waszych oczekiwań i
potrzeb. Na początek naszej
wspólnej drogi proponujemy
garść potrzebnych w całym
roku kalendarzowym informa-
cji oraz stałą rubrykę z infor-
macjami natury prawej, tym
razem sprawa, która wielu z
Państwa bezpośrednio doty-
czy. Dokładnie rzecz ujmując
w tym pierwszym numerze,
będzie to wyczerpujący tema-
tykę tekst o służebnościach na
drogach. Będzie też cykliczna
rubryka, gdzie w formie
wywiadu poznamy bliżej
osoby znane w naszej gminie
z różnych form działalności.
W tym numerze rozmowa z
dyrygentem chóru MARIANUS
Piotrem Burkotem.  Czekamy
na Państwa propozycje z kim
mamy rozmawiać w następ-
nych wydaniach.

Redakcja

Wójt zaprasza
Wójt Marek Karaś wbrew sensacyjnym i jak

się okazało nieprawdziwym doniesieniom regio-
nalnej prasy codziennej ze stycznia br., przyjmuje
wszystkich chętnych mieszkańców gminy w po-
niedziałki od 9 do 17, w pozostałe dni w godzi-
nach urzędowania, czyli od 7.30 do 15.30. Ist-
nieje również możliwość wcześniejszego telefo-
nicznego umówienia spotkania w sekretariacie /
tel. 14 6530501/. Dzięki nowym współpracow-
nikom Wójta, wiele spraw dotychczas nierozwią-
zywalnych znalazło już swój pozytywny epilog.
Wraz z dotychczasowymi doświadczonymi pra-
cownikami cały urząd działa sprawnie na rzecz
mieszkańców naszej gminy. Zapraszamy do
współpracy!

Zgłoś zdarzenie  to niewielki przy-
cisk, który od niedawna funkcjonu-
je na stronie internetowej gminy
(www.rzepiennik.pl) ma szanse zre-
wolucjonizować cały dotychczasowy
system informowania urzędu gminy
o tym, co dzieje się w poszczegól-
nych miejscowościach.

Jeśli ktoś chce zgłosić dziurę w drodze,
dzikie wysypisko śmieci, powalone drze-
wo, czy inne zaistniałe zdarzenie, wystar-
czy nacisnąć wspomniany wcześniej przy-

(SMS) na telefony komórkowe miesz-
kańców. Aby taki system mógł powstać,
potrzebne jest stworzenie bazy danych
numerów telefonicznych mieszkańców.
Każdy, kto chce być na bieżąco, pro-
szony jest o zarejestrowanie się w sys-
temie. Można to uczynić na stronie in-
ternetowej www.gmina.rzepiennik.pl,
w zakładce USŁUGA SMS.

(red)
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cisk, a następnie zaznaczyć miejsce zda-
rzenia na mapie, wybrać kategorię, krót-
ko opisać, a także podać dane kontakto-
we (telefon lub e-mail).

Ta ostatnia opcja nie jest obowiązko-
wa, ale jej podanie nie tylko uwiarygod-
nia zgłoszenie, lecz także daje możli-
wość skontaktowania się ze zgłaszają-
cym i poinformowania go o wyniku in-
terwencji. Po naciśnięciu przycisku „wy-
ślij formularz zgłoszenie natychmiast
trafia do urzędu.

(red)

Zgłoś zdarzenie, czyli gminny
system szybkiego powiadamiania

Na odnowionej stronie internetowej
gminy Rzepiennik już niebawem zo-
stanie uruchomiony system szybkie-
go powiadamiania o ważnych wyda-
rzeniach czy potencjalnych zagroże-
niach, jakie mogą wystąpić na tere-
nie poszczególnych miejscowości.

Informacje będą przesyłane za po-
mocą krótkich wiadomości tekstowych

SMS z gminy
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ny. Będę szukał przychodów i zmniej-
szał koszty. Ten obecnie przyjęty ma
tylko niezbędne korekty i przesunięcia,
głównie w inwestycjach. Ogólnie rzecz
ujmując jestem zwolennikiem powięk-
szania budżetu gminy z innych źródeł
niż kieszenie podatników.

Ma Pan  jakieś priorytety w inwesty-
cjach?

Bardzo ważne jest systematyczne i pro-
wadzone we wszystkich sołectwach in-
westowanie w poprawę infrastruktury.
Mam tutaj na myśli zarówno remonto-
wanie dróg gminnych, naprawiania ist-
niejących i budowanie nowych chodni-
ków. W przyszłym roku i w latach na-
stępnych w gminie istotne będą przede
wszystkim inwestycje w utrzymanie ist-
niejącej infrastruktury, dalsza rozbudo-
wa kanalizacji i wodociągów.

Dlaczego zdecydował się Pan startować
w tych wyborach?

Od dłuższego czasu o tym myślałem,
pochodzę z tej gminny, tu się wycho-
wałem.  Brałem też pod uwagę aktu-
alną moją pozycję zawodową, ro-
dzinną oraz swoje doświadczenie w
życiu społeczno-gospodarczym. Dużo
czasu poświęciłem na rozmowy z
mieszkańcami gminy. Ich namowa
mnie przekonała. Lubię tworzyć, bu-
dować, dbać o ład i porządek. Umiem
zarządzać zasobami ludzkimi i mate-
rialnymi. Mam pomysły, jak uaktyw-
nić mieszkańców.

To była trudna kampania? Spodziewał
się Pan zwycięstwa?

Startując w wyborach zrobiłem wszyst-
ko, aby je wygrać, niemniej wszystko
było w rękach wyborców. Jestem życio-
wym optymistą. I chciałbym w samo-
rządzie pozostać dłużej niż tylko tę
jedną kadencję. To była moja druga
kampania. Owszem, była męcząca, ale
nie na tyle, by mnie wyczerpać. Czułem,
że mieszkańcy mi zaufają. Nie byłem
pewien, ale intuicyjnie spodziewałem
się, że mogę wygrać.

Odziedziczył Pan projekt budżetu. Jak
Pan do niego podejdzie, czy będzie pan
wprowadzał dużo zmian czy zrealizuje
go Pan tak jak poprzednik zaplanował?

Podkreślić trzeba, że teraz budżet do-
stajemy niejako w schedzie. Autorskim
budżetem samorządu tej kadencji bę-
dzie tak naprawdę dopiero budżet przy-
szłoroczny. Na pewno część inwestycji
będzie realizowana tak jak zostały za-
planowane. Część z pewnością ulegnie
zmianie. Po to wygraliśmy wybory, aby
realizować własne cele.
Zarządzanie gminą, to zarządzanie fi-
nansami, a budżet jest bardzo skrom-

Jakie to będą rządy ? Ewolucja czy re-
wolucja ?

Oczywiście ewolucyjne, spokojnie prze-
myślane zmiany, to będzie kierunek na-
szych działań. Myśląc o obszarach dzia-
łalności staram się patrzeć na życie gmi-
ny kompleksowo.  Nadto stworzenie z
urzędu gminy miejsca jeszcze bardziej
przyjaznego dla obywatela. Jak się to
zwykle określa „urząd ma być bliżej lu-
dzi”. Urzędnik jest często pierwszym i
jedynym źródłem informacji dla miesz-
kańca, powinien być jego przewodni-
kiem po zbiurokratyzowanych procedu-
rach. Powinien wykazać się cierpliwo-
ścią i nie wykraczając poza zakres swo-
ich kompetencji służyć pomocą.
Chcemy by sprawy, które „ciągną  się”
od lat, zostały rozwiązane. Mam tu na
myśli gównie kwestie własnościowe
związane z drogami gminnymi.

Wywiad z nowym Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski Markiem Karasiem. Rozmawiał Tomasz Stelmach

Jeszcze bardziej dla ludzi

warto wiedzieć...
W mobilnym punkcie selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych /
PSZOK/ będą zbierane następujące od-
pady :

- 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 elektro-
niczny,
- inne odpady niebezpieczne.

Mobilny PSZOK będzie stacjonował
raz w miesiącu w Rzepienniku Biskupim
na działce nr 381/6 koło remizy OSP Rze-
piennik Biskupi w godzinach od 10 do
18 w następujących dniach:
22 styczeń, 19 luty, 23 marzec
22 kwiecień, 21 maj, 22 czerwiec
22 lipiec, 24 sierpień, 22wrzesień
22 październik, 20 listopad, 21 grudzień
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Podajemy dla przypomnienia całoroczny harmonogram
wywozu odpadów dla całej gminy.
Symbol N – niesegregowane, S- segregowane

warto wiedzieć...

PRZYPOMINAMY ! Odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione
w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00

Obwód 1 Obwód 2
Olszyny N S Olszyny, Kłokówka N S
styczeń 12,26 19 styczeń 13,27 19
luty 9,23 16 luty 10,24 16
marzec 11,25 18 marzec 12,26 18
kwiecień 9,24 17 kwiecień 10,27 17
maj 11,25 18 maj 12,26 18
czerwiec 10,24 17 czerwiec 11,25 17
lipiec 8,24 17 lipiec 9,27 17
sierpień 10,25 19 sierpień 11,26 19
wrzesień 8,24 17 wrzesień 9,25 17
październik 12,26 19 październik 13,27 19
listopad 9,24 17 listopad 10,25 17
grudzień 8,23 16 grudzień 9,28 16

Obwód 2 Obwód 3
Rzep. Suchy N S Turza N S
styczeń 13,27 20 styczeń 14,28 21
luty 10,24 17 luty 11,25 18
marzec 12,26 19 marzec 13,27 20
kwiecień 10,27 20 kwiecień 11,28 21
maj 12,26 19 maj 13,27 20
czerwiec 11,25 18 czerwiec 12,26 19
lipiec 9,27 20 lipiec 10,28 21
sierpień 11,26 20 sierpień 12,27 21
wrzesień 9,25 18 wrzesień 10,28 21
październik 13,27 20 październik 14,28 21
listopad 10,25 18 listopad 12,26 19
grudzień 9,28 17 grudzień 10,29 18

Obwód 4 Obwód 5
Rzep.Strzyż. N S Rzep..Biskup. N S
styczeń 15,29 21 styczeń 16,30 20
luty 12,26 18 luty 13,27 17
marzec 16,30 20 marzec 17,31 19
kwiecień 13,29 21 kwiecień 14,30 20
maj 14,28 20 maj 15,29 19
czerwiec 15,29 19 czerwiec 16,30 18
lipiec 13,29 21 lipiec 14,30 20
sierpień 13,28 21 sierpień 14,31 20
wrzesień 11,29 21 wrzesień 14,30 18
październik 15,29 21 październik 16,30 20
listopad 13,27 19 listopad 14,30 18
grudzień 11,30 18 grudzień 14,31 17
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Prawdziwa praca poprzedziła sesję
„budżetową”, która odbyła się 30 stycz-
nia 2015 r. Po burzliwych i wielogodzin-
nych obradach na połączonych komisjach
rady w końcu zapadła decyzja o pozy-
tywnej rekomendacji dla projektu budże-
tu gminy na 2015 r. Przeszło dwudzie-
stomilionowy budżet przyjęto bez głosu
sprzeciwu, za jego przyjęciem głosowa-
ło piętnastu radnych, co jest głosowa-
niem jednomyślnym. Tradycyjnie już, bli-
sko połowę gminnego budżetu, bo po-
nad  8 milionów złotych, stanowić będą
wydatki na oświatę. Natomiast około 120
tysięcy złotych zostanie wydatkowane z
gminnej kasy na oświetlenie uliczne. Nie-
co ponad 270 tysięcy kosztować będzie
utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej,
zaś realizacja innych zadań związanych
z kulturą / GOK / w tym utrzymanie funk-
cjonujących świetlic to 415 tysięcy zło-
tych. 

W ramach tegorocznego budżetu zo-
stanie zrealizowanych także szereg zadań
inwestycyjnych i z zakresu gospodarki
komunalnej we wszystkich gminnych
miejscowościach. W sumie na działania
inwestycyjne w gminie Rzepiennik w roku
2015 zaplanowano wydatkowanie ponad
2,326 miliona złotych.

Warto wymienić także ważniejsze
szczegółowe zadania, jakie realizowane
będą w poszczególnych miejscowościach.

W Turzy– modernizacja oraz doposa-
żenie świetlicy wiejskiej. Wykonanie pod-
jazdu dla osób niepełnosprawnych oraz
modernizacja kotłowni w Zespole Szkół
Publicznych. Nadto projekt kanalizacji w
tej miejscowości.

Mieszkańcy Rzepiennika Biskupiego
doczekają się budowy chodnika przy dro-
dze wojewódzkiej za 220 tysięcy złotych.
Również wykonane zostanie zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej poprzez
lokalizację siłowni plenerowej, oraz opra-
cowanie dokumentacji na budowę sali
gimnastycznej.

W Rzepienniku Strzyżewskim  będzie
przeprowadzone zagospodarowanie te-
renu wokół szkoły podstawowej, planu-
je się też wykup działki pod budowę wie-
ży widokowej.

W Kołkówce - przygotowanie doku-
mentacji do remontu remizy OSP / w tym
wymiana dachu w  budynku/

W Rzepienniku Suchym - remont drogi
gminnej w tym położenie nowej nakład-
ki asfaltowej.

W Olszynach planowane jest wykona-
nie miejsc postojowych i projektu kanali-
zacji.

Zmodernizowane zostaną też za kwo-
tę 200 tysięcy złotych drogi gminne
uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych.

Włodarz gminy Marek Karaś nie kryje
zadowolenia z przyjętego budżetu. –
Mimo że jesteśmy w okresie przejścio-
wym pomiędzy jednym a drugim okre-
sem programowania o środki unijne,
utrzymaliśmy lekko proinwestycyjny cha-
rakter budżetu, bo to oznacza stały roz-
wój naszej gminy. Będziemy starali się
przygotować  dużą ilość projektów na
fundusze z zewnątrz i będziemy gotowi,
kiedy znów pojawią się możliwości po-
zyskania środków na ich realizację w przy-
szłości.

(red)

Składy komisji rady, wysokość zarobków wójta, diet radnych i sołtysów i plan pracy na najbliższy rok – tymi
sprawami zajmowali się radni gminy na trzech dotychczasowych sesjach.  Zanim rajcowie rozpoczęli pracę, złoży-
li ślubowanie. Jedną z  ich pierwszych decyzji nowej rady było ustalenie wynagrodzenia wójta. Będzie zarabiał o
cztery tysiące brutto mniej niż jego poprzednik.  To obecnie najniższe wynagrodzenie wśród burmistrzów i wój-
tów powiatu tarnowskiego.

BUDŻET NA ROK 2015 P
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formacje na temat wykonania i odbio-
ru przyłącza do sieci. Wnioski o wyda-
nie warunków dostępne są na stronie
internetowej www.dorzeczebiałej.pl w
zakładce Obsługa Klienta oraz w sie-
dzibie Spółki.

II etap projektu
Obecnie trwają prace przy realizacji

II etapu projektu w ramach którego na
terenie gmin : Tuchów, Ryglice, Cięż-
kowice i Rzepiennik Strzyżewski po-
wstanie kolejnych ponad 60 km sieci
kanalizacyjnej i ponad 40 km sieci wo-
dociągowej. W miesiącu grudniu za-
kończono realizację robót na terenie
gminy Tuchów i rozpoczęto stosowne
procedury oddawania do użytkowania
gotowych sieci. Pozwolenie na użytko-
wanie posiada już nowo wybudowana
sieć wodociągowa w Tuchowie, siec ka-
nalizacyjna w Tuchowie przy ul. Pio-
trowskiego, Dąbrówce Tuchowskiej
oraz w Lubaszowej. O dalszych postę-
pach prac będziemy informować.

(red / spółka „Dorzecze Białej”)

warto wiedzieć...

W środę 28 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie uhonorowani
zostali rodzice, których synowie służyli w Wojsku Polskim. Wśród wyróżnionych me-
dalem pn. „Za zasługi dla Obronności Kraju” wręczonym przez Starostę Tarnowskie-
go, byli również mieszkańcy naszej Gminy Państwo Danuta i Kazimierz Ryndak z Ol-
szyn, których trzech synów służyło w polskiej armii. Gratulacje dla wyróżnionych zło-
żył również Wójt naszej gminy Marek Karaś.

(red)

Odznaczenia
od Starosty

Spółka komunalna „Dorzecze
Białej” sp. zo.o. z Tuchowa reali-
zuje projekt pn.: „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej
zlewni rzeki Biała w ramach pro-
gramu Czysty Dunajec”.

Przyłączenie nieruchomości do
sieci w gminie Tuchów, Ciężko-
wice, Ryglice, Rzepiennik Strzy-
żewski.

W związku z zakończeniem realiza-
cji I etapu inwestycji polegającej na
budowie sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej na terenie gminy Tuchów,
Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzy-
żewski oraz oddaniem ich do użytko-
wania, wszystkim mieszkańcom, któ-
rych nieruchomości zostały objęte pro-
jektem przypominamy o obowiązku
przyłączenia do sieci.

Mieszkańców  prosimy o zgłaszanie
się do siedziby Spółki Komunalnej
„Dorzecze Białej” w Tuchowie celem
złożenia wniosku o wydanie warun-
ków technicznych przyłącza. Warunki
techniczne zawierają szczegółowe in-

Przyłączenie nieruchomości
do kanalizacji...

RZYJĘTY
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je on muzykę sakralną i świecką z róż-
nych epok. Mamy też w swoim progra-
mie formy wokalno-instrumentalne po-
czynając od współczesnej muzyki roz-
rywkowej a na folklorze kończąc. Przy-
należność do chóru zobowiązuje –
udział w próbach, wyjazdy, koncerty itp.
Efektem naszej dzielności są małe ale
jednak sukcesy : II miejsce w Wojewódz-
kim Święcie Pieśni Chóralnej, zakwalifi-
kowanie się do finału Ogólnopolskiego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Będzi-
nie, występ i nagranie kolęd dla TVP1
czy koncert w Sejmie. Dużym wyróżnie-
niem dla chóru było wykonanie opra-
wy muzycznej Mszy Św. w Sanktuarium
Łagiewnickim  jak i wyjazd na zapro-
szenie konsulatu RP w Monachium na
otwarcie wystawy Polskiej Szopki Bożo-
narodzeniowej „Betlejem i Niezłomni”.
Jednak przede wszystkim zespół uczest-
niczy w życiu gminy, ubogaca swoimi
występami lokalne uroczystości kościel-
ne, imprezy plenerowe, patriotyczne.

Panie Piotrze, moment kiedy powstała
idea ... „robimy chór” ?

Idea założenia chóru „Marianus” zro-
dziła się w 1995 r. z inicjatywy ówcze-
snego proboszcza ks. Kazimierza Trybu-
ły, w celu podniesienia poziomu opra-
wy muzycznej Mszy Świętych.
W początkowej fazie, chór działał stric-
te przy parafii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Rzepienniku Bisku-
pim. Wykonywaliśmy wówczas jedynie
utwory sakralne. Gdy repertuar chóru
został poszerzony o utwory świeckie,
zaznaczyliśmy swoja obecność w życiu
kulturalnym i muzycznym gminy i re-
gionu. Od 2007 r. chór działa tylko przy
GOK.

Jacy ludzie tworzą chór – w jakim są
wieku, skąd pochodzą ?

Skład zespołu zmienia się z każdym ro-
kiem ( wyjazdy zagraniczne w celach za-
robkowych, zmiana sytuacji rodzinnych,
miejsc zamieszkania, - też nas dotykają
). Krótko mówiąc rotacja to „ból” każ-
dego dyrygenta, by temu zapobiec do-
konujemy w każdym roku  naboru i jest
w miarę stały skład. Obecnie do chóru
należy 30 chórzystów pochodzących z
Rzepiennika Biskupiego, Strzyżewskie-
go oraz Kołkówki, są to osoby w wieku
od 14 do 30 lat ( gimnazjaliści, ucznio-
wie szkół średnich ,studenci oraz pra-
cujący).

Jak na co dzień w ciągu roku funkcjo-
nuje „Marianus” Jak wiele macie kon-
certów, gdzie jesteście najwcześniej za-
praszani ?

Jak już wcześniej wspomniałem, reper-
tuar chóru jest zróżnicowany, dostoso-
wany do aktualnych potrzeb. Obejmu-

Wywiad z Piotrem Burkotem – dyrygentem i opiekunem chóru mieszanego MARIANUS. Rozmawiał Tomasz
Stelmach.

Jaka przyszłość przed zespołem, plany
na najbliższy rok ?

Praca ze śpiewakami to ustawiczne do-
skonalenie emisji głosu, ustawienie re-
jestru wokalnego nowych chórzystów,
podnoszenie poziomu wykonywanego
repertuaru a także poszerzenie go o
nowe utwory. Obecnie chór intensyw-
nie przygotowywuje się do jubileuszu
20-lecia powstania. Będzie to wielkie
wydarzenie dla zespołu. Uroczystości
odbędą się 30 kwietnia 2015 r. Inaugu-
racją będzie Msza Święta, następnie
koncert oraz spotkanie wszystkich, któ-
rzy śpiewali w chórze „Marianus” na
przestrzeni 20 lat istnienia z zaproszo-
nymi gośćmi.

Śpiewają już od 20 lat
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od kosztów sądowych należy wnieść wraz
z wnioskiem o ustanowienie drogi ko-
niecznej. Do niego należy dołączyć
oświadczenie o stanie rodzinnym, mająt-
ku, dochodach i źródłach utrzymania,
które wnosi się na specjalnym formula-
rzu urzędowym dostępnym w sądzie
bądź na stronach internetowych sądów.
Wniosek o zwolnienie będzie podlegał
rozpatrzeniu przez sąd, który rozważy go
oparciu o stan majątkowy opisany w
oświadczeniu o stanie rodzinnym, mająt-
ku, dochodach i źródłach utrzymania.
Natomiast w przypadku uznania, że po-
niesione ciężary finansowe nie będą pro-
wadziły do uszczerbku koniecznego do
utrzymania siebie i rodzin, sąd oddali
wniosek i wezwie do uiszczenia opłaty
sądowej. Jeżeli w trakcie postępowania
sądowego jego uczestnicy nie porozu-
mieją się co do przebiegu ewentualnej
służebności sąd wyznaczy biegłego, wzy-
wając wnioskodawcę o wpłatę zaliczki na
pokrycie kosztów pracy biegłego. Zgod-
nie z przepisem art. 520 § 1 Kodeksu po-
stępowania cywilnego każdy z uczestni-
ków postępowania nieprocesowego po-
nosi koszty postępowania związane ze
swoim udziałem w sprawie. Natomiast
zgodnie z art. 520 § 2 Kodeksu postępo-
wania cywilnego jeżeli jednak uczestnicy
są w różnym stopniu zainteresowani wy-
nikiem postępowania lub interesy ich są
sprzeczne, sąd może stosunkowo roz-
dzielić obowiązek zwrotu kosztów lub
włożyć go na jednego z uczestników w
całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów
postępowania wyłożonych przez uczest-
ników. Ponadto może zapaść decyzja o
oględzinach nieruchomości z udziałem
sędziego i biegłego geodety. Sprawę koń-
czy prawomocne postanowienie Sądu o
ustanowieniu drogi koniecznej, będące
podstawą złożenia wniosku o wpis dro-
gi koniecznej do księgi wieczystej. Wnio-
sek o wpis należy złożyć na urzędowym
formularzu wraz z dowodem uiszczenia
opłaty sadowej w kwocie 200 zł. Należy
pamiętać również, że ustanowienia dro-
gi koniecznej można domagać się rów-
nież w celu dostępu do mediów, np. prą-
du, wody, kanalizacji, gazu (orzeczenie
SN z 31 grudnia 1962 r., sygn. akt II CR
1002/62, OSPiKA 5/64, poz. 91).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ko-
deks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Ko-
deks postępowania cywilnego (t.j.
Dz.U.2014.101).

Przemysław Bęben

drogowej wykonuje czynności zmierza-
jące do zachowania wspólnego prawa”
(Uchwała SN z dnia 5 czerwca 1985 r.,
sygn. III CZP 35/85). Wniosek o ustano-
wienie służebności gruntowej (drogi ko-
niecznej) powinien zawierać oznaczenie
wszystkich właścicieli nieruchomości,
przez które mogłaby prowadzić droga
(proponowana służebność), ich adresy,
pod które sąd może doręczyć odpowied-
nie odpisy wniosku, a także inne pisma i
zawiadomienia oraz wezwania. Bez sku-
tecznego prawnie doręczenia powodu-
je, że sprawa nie będzie mogła być roz-
strzygnięta. Ponadto należy wskazać tytuł
prawny (np. akt notarialnym, akt własno-
ści ziemi, orzeczenie sądu, ewentualnie
odpis z księgi wieczystej) do nieruchomo-
ści wraz z dowodem uiszczenia opłaty
sądowej w kwocie 200 zł. W uzasadnie-
niu wniosku należy opisać stan faktycz-
ny i uzasadnić wybrany przez nas spo-
sób przeprowadzenia drogi koniecznej w
taki sposób, aby najmniej umożliwiała ko-
rzystanie z nieruchomości będącej wła-
snością sąsiada. Najlepiej załączyć plan
wytyczenia drogi przez nieruchomość są-
siednią sporządzony na mapie obrazują-
cej usytuowanie obydwu nieruchomości.
Do uzyskania wszelkich ewentualnych
pozwoleń administracyjnych zaleca się co
najmniej czterometrową szerokość prze-
biegu służebności w pasie ziemi sąsiada.
Przepisy ustawy nie określają, czy wyna-
grodzenie za ustanowienie służebności
ma mieć charakter jednorazowy czy okre-
sowy, co oznacza uprawnienie sądu do
wyboru ekwiwalentnego świadczenia na
rzecz właściciela nieruchomości, w
orzecznictwie Sądu Najwyższego zwra-
ca się uwagę na to, że wynagrodzenie w
zasadzie powinno być jednorazowe, ale
nie wyklucza się przyznania go w posta-
ci świadczeń okresowych (zob. postano-
wienia SN z 20 września 2012 r. IV CSK
56/12 Lex nr 1227856, z 17 stycznia 1969
r. III CRN 379/68, Lex 933 w: postano-
wienie Sądu Okręgowego w Elblągu z
dnia 19 lutego 2014 r. sygn. akt I Ca 2/
14). Sądem właściwym, do którego zło-
żyć należy wniosek o ustanowienie słu-
żebności drogi koniecznej jest sąd wła-
ściwy dla położenia danej nieruchomo-
ści. Jeżeli nieruchomość jest położona w
okręgu dwóch lub więcej sądów, wybór
sądu właściwego należy do wnioskodaw-
cy. Uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł
jest konieczne do nadania sprawie bie-
gu, chyba że sąd na wniosek wniosko-
dawcy zwolni go od kosztów postępo-
wania sądowego. Wniosek o zwolnienie

Twoja nieruchomość nie ma dostę-
pu do drogi publicznej, sąsiad nie
chce się zgodzić na korzystanie (prze-
jazd, przechód) z swojej nieruchomo-
ści? W takim wypadku powszech-
nym rozwiązaniem jest służebność
gruntowa, której szczególną od-
mianą jest droga konieczna.

Przez służebność należy rozumieć pra-
wo, które pozwala na korzystanie w pew-
nym ograniczonym zakresie z nierucho-
mości niebędącej własnością osoby (nie-
ruchomości sąsiedniej), której przysługuje
służebność. Przepisy Kodeksy cywilnego
w art. 145 przewidują możliwość usta-
nowienia drogi koniecznej jeżeli nieru-
chomość nie ma odpowiedniego dostę-
pu do drogi publicznej lub do należących
do tej nieruchomości budynków gospo-
darskich, właściciel może żądać od wła-
ścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia
za wynagrodzeniem potrzebnej służeb-
ności drogowej (droga konieczna). W
takim przypadku z braku odpowiednie-
go dostępu do drogi publicznej lub do
należących do tej nieruchomości budyn-
ków gospodarskich dla właścicieli po-
wstaje roszczenie o to, żeby właściciel
bądź właściciele gruntów sąsiednich usta-
nowili dla niego służebność gruntową
przejazdu lub przechodu. Pierwszym kro-
kiem jaki należy podjąć w tym celu jest
wezwanie pisemnie sąsiada, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, do ustanowie-
nia służebności za porozumieniem stron
sfinalizowane umową. Wezwanie powin-
no zawierać termin zawarcia umowy,
proponowaną opłatę i przebieg służeb-
ności w wyznaczonym pasie nieruchomo-
ści sąsiedniej. Natomiast w przypadku
braku zgody sąsiada służebność grunto-
wa (drogi koniecznej) ustanawiana jest
orzeczeniem sądowym w postępowaniu
sądowym nieprocesowym, które poprze-
dza wniesiony do właściwego sądu wnio-
sek. Gdy nieruchomość jest przedmiotem
współwłasności, to wniosek o ustanowie-
nie drogi koniecznej mogą złożyć wszy-
scy lub niektórzy współwłaściciele albo
jeden z nich. Złożenie wniosku przez nie-
których lub jednego ze współwłaścicieli
będzie jednak obwarowane ochroną
wspólnego prawa do współwłasności nie-
ruchomości i brakiem złożenia sprzeciwu
pozostałych współwłaścicieli, zaś „sprze-
ciw współwłaścicieli reprezentujących
większość udziałów we współwłasności
nieruchomości wyłącza możliwość uzna-
nia, że współwłaściciel występujący z
wnioskiem o ustanowienie służebności

Służebność drogi
koniecznej
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Piękne rozpoczęcie jeszcze
piękniejszej  działalności.  Sto-
warzyszenie opiekujące się
dziećmi niepełnosprawnymi
pn. „Wszystkie dzieci nasze są”
oficjalnie zainaugurowało w
sali widowiskowej naszej Gmi-
ny, swoją działalność statu-
tową. Rozpoczęto Mszą Świętą
o godzinie 13 następnie ani-
mowano część artystyczną i
wspólny posiłek. Wśród gości
tej uroczystości oprócz dzieci
niepełnosprawnych ich rodzi-
ców i opiekunów, pojawili się
też radni naszej gminy, Wójt
Marek Karaś oraz przedstawi-
ciele samorządu województwa
małopolskiego w osobie rad-
nego Wojciecha Skrucha i po-
wiatu tarnowskiego, który re-
prezentował członek Zarządu
Powiatu radny Jacek Hudyma.

Dzieci wraz z szefową sto-
warzyszenia panią Barbarą Du-
ran, wystąpiły też we wzrusza-
jącym przedstawieniu jasełko-
wym. Następnie wszyscy akto-
rzy i wolontariusze stowarzy-
szania upamiętnili te chwile
szczęścia wspólną pamiątkową
fotografią. Polecamy państwu
lekturę wiadomości o aktual-
nych pracach i inicjatywach
stowarzyszenia  na budowanej
właśnie stronie internetowej
www.wszystkiedziecinasze-
sa.pl

(red)

Inauguracja stowarzyszenia


