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Gminne świętowanie 25- lecia samorzą-
du lokalnego w Polsce już za nami. For-
ma obchodów została jednak ograniczo-
na z przyczyn niezależnych od gminy. W
uroczystej nadzwyczajnej sesji Rady Gmi-
ny miało uczestniczyć wielu znamienitych
gości w tym  parlamentarzyści ziemi tar-
nowskiej oraz radni naszej rady gminy z
wszystkich po 1990 roku kadencji. Z racji
przypadającego w tym samym dniu po-
siedzenia Sejmu posłowie i senatorowie
nie mogli w naszych obchodach uczest-
niczyć. Spowodowało to wspomniane już
wyżej okrojenie formy obchodów  w tym
również znaczne ograniczenie liczby
uczestników. Za zamieszanie wynikłe z tej
sytuacji, wszystkich zainteresowanych w
tym szczególnie radnych poprzednich ka-
dencji serdecznie przepraszamy.

DARMOWE
PORADY
PRAWNE
W URZĘDZIE
GMNINY

Realizując hasło „urząd bliżej lu-
dzi” i wychodząc naprzeciw społecz-
nym oczekiwaniom mieszkańców z
inicjatywy Wójta Marka Karasia raz
w miesiącu w urzędzie gminy będą
udzielane darmowe porady prawne.
Porady będą świadczone przez
prawnika zatrudnionego w urzędzie
od lipca br.

Porad będzie można zasięgnąć w
każdy trzeci piątek miesiąca. Prosi-
my o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny w piątki pod numerem 14-65-
35-501. Serdecznie zapraszamy do
korzystania z tej nowej formy współ-
pracy samorządu z mieszkańcami!

ścicieli i ich rodziny. Nasz samorząd zamie-
rza promować jego funkcjonowanie ze
względu na to, ze propaguje tak ciekawe
zajęcia jak obserwacje nieba i ścisły przed-
miot nauk jaka jest astronomia. Mam na-
dzieję, że przede wszystkim szkoły na tym
skorzystają – mówi Wójt Gminy Marek
Karaś. Z początkiem lata 2015  roku Ob-
serwatorium Astronomiczne Królowej Ja-
dwigi rozpocznie bezpłatne świadczenie
usług dydaktycznych dla szerokiej publicz-
ności. Przy dobrej pogodzie w sobotnie po-
południa i wieczory  będzie można skorzy-
stać z teleskopów i obserwować niebo. Bę-
dzie tez można, skorzystać w trybie samo-
obsługowym lub z pomocą astronoma,
przemierzyć ścieżkę dydaktyczną, na której
będzie do przestudiowania kilkanaście bo-
gato ilustrowanych plansz o treściach astro-
nomicznych. Zostanie tez powołany do ist-
nienia klub astronomiczny dla młodzieży
chętnej obserwować niebo i zgłębiać tajni-
ki astronomii i astronautyki.

Fotorelacja na stronie 6

W poniedziałek 8 czerwca w Rze-
pienniku Biskupim miała miejsce nie-
zwykła uroczystość. Po 18 latach
budowy oficjalnie otwarto obserwa-
torium astronomiczne państwa Mag-
daleny i Bogdana Wszołków.

Właśnie tam, na odludnej, leśnej pola-
nie powstało  pierwsze co do wielkości w
Polsce, a drugie w Europie Prywatne Ob-
serwatorium Astronomiczne, któremu
nadano imię. św. Jadwigi Królowej. W ten
dzień w Rzepienniku zebrało się wielu wy-
bitnych astronomów z polski i zagranicy.
Przybyli też m. in. biskup Stanisław Sala-
terski / który poświęcił budynki obserwa-
torium/ , ks. prof. Michał Heller, sławna
astronom Virginia Trimble z Kalifornii, oraz
polski kosmonauta gen Mirosław Herma-
szewski. Obecni byli także uczniowie szkół
ich rodzice, nauczyciele, a także mieszkańcy
gminy.  Otwarcie poprzedziły : bieg astro-
nomiczny, warsztaty rakietowe i obserwa-
cje nieba połączone z pokazami dronów.
Obserwatorium powstało dzięki pasji wła-

Otwarcie
obserwatorium

Historyczny moment otwarcia obserwato-
rium astronomicznego w Rzepienniku
Biskupim przez właścicieli obiektu Mag-
dalenę i Bogdana Wszołek oraz Wójta
Marka Karasia
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Brak stałej, systematycznej konser-
wacji rowów melioracyjnych i przy-
drożnych oraz przepustów prowadzi
przy obfitych opadach deszczu do
lokalnych podtopień i zalewania
posesji.

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski
przypomina, że zgodnie z art. 77 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ) utrzymy-
wanie urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych (m.in. rowów wraz z budowla-
mi – tj. mostki, przepusty, zastawki, wy-
loty drenarskie, rurociągi o średnicy po-
niżej 0,6 m) należy do zainteresowanych
właścicieli nieruchomości albo do spółki
wodnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi (art. 30 ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U.
Z 2015 r. poz. 460) do właścicieli grun-
tów i posesji należy:

• budowa, przebudowa i utrzymanie
zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod
nimi przepustami,

• partycypacja w kosztach utrzymania
rowów, z których właściciel nieruchomo-
ści odnosi korzyści, tj. odprowadza do
rowu wodę opadową,

• utrzymanie rowów melioracji szcze-
gółowej i przepustów, przebiegających
przez tereny własne.

Cieki wodne nie mają granic, zatem
podtopienia powstają w przypadku, gdy
właściciele gruntów po kolei nie konser-
wują urządzeń melioracyjnych. Właściciel
nieruchomości nie należący do spółki
wodnej powinien sam dbać o stan rowów
na terenie własnej posesji.

Rowy znajdujące się na działkach gmin-
nych lub w pasie drogowym drogi gmin-
nej są utrzymywane na koszt Gminy Rze-
piennik Strzyżewski. Stosownie do art. 77
ust. 1 Prawa wodnego gmina, jako wła-
ściciel gruntu, jest bowiem zobowiązana
do bezpośredniego utrzymywania urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych
(w tym rowów).

W odniesieniu do rowów i innych urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych,
znajdujących się na gruntach prywatnych,
nie ma możliwości ich utrzymywania ze
środków budżetu Gminy, gdyż z tego źró-
dła nie można finansować obowiązków
spoczywających na właścicielach nieru-
chomości.

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy Prawo
wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ) wła-
ściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie
stanowią inaczej;

1) nie może zmieniać stanu wody na
gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu
znajdującej się na jego gruncie wody opa-
dowej, ani kierunku odpływu ze źródeł –
ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) nie może odprowadzać wód oraz
ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek
usunięcia przeszkód oraz zmian w odpły-

wie wody, powstałych na jego gruncie
wskutek przypadku lub działania osób
trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsied-
nich. Jeżeli spowodowane przez właści-
ciela gruntu zmiany stanu wody na grun-
cie szkodliwie wpływają na grunty sąsied-
nie Wójt Gminy może, w drodze decyzji,
nakazać właścicielowi gruntu przywróce-
nie stanu poprzedniego lub wykonanie
urządzeń zapobiegających szkodom.

Informujemy, że w myśl art. 155 usta-
wy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykro-
czeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482 z poźn.
zm.) niszczenie lub uszkadzanie urządzeń
melioracyjnych jest wykroczeniem i pod-
lega karze grzywny.

Apelujemy do Mieszkańców o podjęcie
działań i czynności, w celu doprowadze-
nia do właściwego stanu przepustów i
rowów melioracyjnych zlokalizowanych
na własnych nieruchomościach.

warto wiedzieć...

Udrażnianie przepustów ...

W tej rubryce począwszy od tego numeru naszego pisma będziemy Pań-
stwa informować o postępach w realizacji inwestycji komunalnych w gmi-
nie. Zarówno kubaturowych jak i liniowych. Oznaczenia danego etapu da-
nej inwestycji objaśnione są w graficznej legendzie poniżej.

Realizacja inwestycji kubaturowych i liniowych – stan na czerwiec 2015 r.

NAZWA ZADANIA ETAP

- odbudowa dróg gminnych w miejscowościach  Olszy-
ny, Rzepiennik Suchy, Rzepiennik biskupi, Turza -  są to
inwestycje dofinansowane z budżetu państwa ze środ-
ków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- trwają
tam obecnie budowlane,

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

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z
otworem drzwiowym / w lokalizacji jak wyżej) – inwe-
stycja na etapie projektowym,

- budowa kanalizacji w miejscowościach Olszyny, Rze-
piennik Suchy i Turzy – inwestycja na etapie prac przy-
gotowawczych.

Inwestycje komunalne

Legenda:

– prace przygotowawcze

– etap projektowy

– etap udzielania zamówienia publicznego

– etap wykonawczy

– inwestycja zrealizawana
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27 maja w sali widowiskowej GOK
w Rzepienniku Strzyżewskim odby-
ła się nadzwyczajna sesja Rady Gmi-
ny Rzepiennik z okazji 25-lecia samo-
rządności w Polsce i subregionie tar-
nowskim. Głównym punktem tej po-
przedzonej Mszą Św. uroczystości,
było nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Rzepiennik Strzy-
żewski, byłemu wieloletniemu wój-
towi dr inż. Kazimierzowi Fudali.

Nadto uhonorowano weteranów pra-
cy w samorządzie gminnym i sołeckim.
Tu należy wymienić Mariana Słowika wie-
loletniego sekretarza Urzędu Gminy oraz
Aleksego Wołkowicza byłego Przewod-
niczącego Rady Gminy. Spośród sołty-
sów, będących już na zasłużonej emery-
turze wyróżniono : wieloletniego sołtysa
Kołkówki Bolesława Gąsiorowskiego,
byłego sołtysa Turzy Jana Szczerbę oraz
byłego sołtysa Rzepiennika Biskupiego
Stanisława Wala. Pamiątkową statuetkę
otrzymał również propagator historii
gminy i subregionu Czesław Dutka. Ten
ostatni to autor wielu publikacji histo-
rycznych dotyczących dawnych dziejów
osad nad Rzepianką i Olszynką. Całość
uroczystej sesji uświetnił pięknym śpie-
wem chór mieszany „Marianus”. Zapre-
zentowano również wystawę fotogra-
ficzną i odtworzono prezentację multi-
medialną.  Ukazano w nich 25 lat prze-

Honorowy obywatel

mian infrastrukturalnych gminy na tle hi-
storii III RP. Gośćmi uroczystości byli sa-
morządowcy z terenu powiatu tarnow-
skiego i sąsiednich gmin. W Imieni tej
grupy głos zabrał Burmietrz Miasta i
gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz.
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1 czerwca obchodzony był Dzień
Dziecka. Również w naszej gminie
zorganizowano bardzo ciekawe i
udane atrakcje dla najmłodszych
mieszkańców naszej okolicy. Organi-
zatorami tego przedsięwzięcia byli :
dyrekcja i pracownicy GOK, pracow-
nicy Urzędu Gminy oraz policjanci z
Komisariatu w Ciężkowicach.

Impreza rozpoczęła się o godz. 10 Tur-
niejem Szkół, które wystawiły swoje naj-
lepsze reprezentacje. W ramach turnieju
przeprowadzono ciekawe konkurencje,
które zaangażowały wszystkich uczestni-
ków tego święta. W konkursie pt. „Mam
talent” swoje pierwsze publiczne sukcesy
odnieśli: Szymon Salabura, Julia Roman,
Roksana Ryndak, Oliwia Rąpała oraz Sta-
nisław Wojtanowski. Wyróżnienia w tej

części otrzymali także: Justyna Rąpała,
Kacper Wszołek i Gabriela Mierzwa. Dru-
ga odsłona tego turnieju to konkurencja
pod wszystko mówiącą nazwą: „Papiero-
wa moda” gdzie uwolniona była widocz-
na na zdjęciach poniżej inwencja twórcza
uczestników. Trzecia faza Turnieju Szkół
to „Quiz tematyczny” z zagadnień ochro-
ny środowiska i profilaktyki uzależnień
czyhających na dzieci w życiu dorosłym
oraz zagadnienia z szeroko rozumianej
popkultury... Ostatnim etapem Turnieju
był konkurs na najlepszy transparent wy-
konany przez uczniów a odnoszący się
tematycznie do ochrony najmłodszych
przed zgubnym wpływem używek. Po
zakończeniu tych wszystkich zmagań wy-
łoniono zwycięzców w kategorii szkół. I
tak czwarte miejsce w Turnieju Szkół zajął
Zespół Szkół z Turzy, trzecią lokatę Szko-
ła Podstawowa z Rzepiennika Suchego.

Gminne obchody
Dnia Dziecka
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warto wiedzieć...

Ułatwienia dla osób niepełnospraw-
nych: celem odpowiedniego przygoto-
wania miejsca szkolenia i zapewnienia
stosownego komfortu w przypadku,
gdy w spotkaniu planuje wziąć udział
osoba niepełnosprawna, bardzo prosi-
my o wcześniejsze zgłoszenie uczestnic-
twa telefonicznie pod nr (14) 628 88
12, (14) 628 88 13 lub elektronicznie
na adres: fem_tarnow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowa-
ne przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna na
lata 2014-2020.

Spotkanie jest adresowane do miesz-
kańców i instytucji z terenu gminy Rze-
piennik Strzyżewski, zainteresowanych
pozyskaniem wsparcia z zakresu inwesty-
cji samorządowych, przedsiębiorczości,
aktywizacji społecznych, rewitalizacji i in-
nych, objętych Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Małopolskie-
go na lata 2014 – 2020.

Z uwagi na fakt że  liczba miejsc jest
ograniczona. Chętnych do udziału prosi-
my o wypełnienie i wysłanie elektronicz-
nego formularza zgłoszeniowego, najpóź-
niej do dnia  13 lipca br. do godz. 16.00.
O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje
kolejność zgłoszeń.

Spotkanie informacyjne - Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 – Rze-
piennik Strzyżewski. Sala Widowisko-
wa GOK obok Urzędu Gminy.

Roboczy tytuł tego spotkania zawiera
się w kategorii: Jak uzyskać dofinansowa-
nie?

Spotkanie odbędzie się w godzinach od
10:00 do 13:00, dnia 16.07.2015 r.

Uczestnicy zgromadzą się w Sali Wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka Kultury przy
budynku Urzędu Gminy, Rzepiennik  Strzy-
żewski  nr 400

Kto może być uczestnikiem spotkania?

Na drugim miejscu uplasowali się ex
aequo reprezentanci Szkoły Podstawowej
z Rzepiennika Biskupiego oraz Gimnazjum
również z tej miejscowości. Pierwsze miej-
sce w Turnieju zajął Zespół Szkół Publicz-
nych z Olszyn. Gratulujemy !

Urzędnicy z gminnego stanowiska ds.
ochrony środowiska przeprowadzili też
kolejną edycję konkursu „Zbieramy zuży-
te baterie” tu prym wiedli przedszkolacy
z Turzy. Natomiast najlepszym „zbiera-
czem” zużytych baterii okazał się Seba-
stian Gryboś.

Uczestnicy gminnych obchodów Dnia
Dziecka mogli również obejrzeć z bliska
pojazdy policyjne jak i skorzystać z poczę-
stunku a najmłodsi świętujący ze zjeżdżal-
ni dla przedszkolaków. Dzieci z uwagą
obserwowały też spektakl teatru lalkowe-
go z Nowego Sącza pt. „O dwóch takich
co ukradli księżyc”.

Ostatnim akordem słonecznych obcho-
dów była Parada Szkół po centrum Rze-
piennika Strzyżewskiego w ramach akcji
„Zryw wolnych serc” animowanej przez

policjantów z komisariatu Policji z Cięż-
kowic. W święcie najmłodszych obywate-
li gminy uczestniczyli też Wójt Gminy
Marek Karaś oraz Przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Bajorek, wszystko pod
czujnym okiem kadry pedegogicznej z po-
szczególnych placówek w tym księdza
wikarego z Rzepiennika Biskupiego.

Do zobaczenia w przyszłym roku !!!
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Zdjęcia : Tomasz Stelmach i GOK Rzepiennik Strzyżewski

Otwarcie obserwatorium
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Sprawdź czy
Twój dowód nie
stracił ważności

Załatwiamy jakąś sprawę w banku
... wyjmujemy dowód, by potwierdzić
tożsamość i ... okazuje się że doku-
ment jest już nieważny.

Jak to nieważny, dziwimy się ? Przecież
niedawno wymienialiśmy zieloną książecz-
kę na nowy plastikowy typ dowodu. Jest
jednak jedno ale, ten dowód jest ważny
10 lat. Musimy o tym pamiętać. Datę waż-
ności możemy znaleźć w prawym dolnym
rogu tuż pod hologramem. Jeśli widnieje
tam napis „nieoznaczony”, dowodu nie
trzeba wymieniać. Jeśli natomiast jest tam
data, która już upłynęła lub  wkrótce upły-
nie, należy rozpocząć procedurę wymiany
dokumentu.

Jakie czynności wykonujemy żeby wy-
mienić dowód ? Będzie nam potrzebny
wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Nie trzeba w tym celu iść do urzędu – moż-
na na przykład pobrać go ze strony inter-
netowej naszej gminy www.rzepiennik.pl
- zakładka „Ewidencja ludności” i wypeł-
nić w domu, ale złożyć go należy już oso-
biście. Do tego należy przedłożyć w urzę-
dzie gminy jedną aktualną, wyraźną foto-
grafię taką jak do paszportu oraz stary
dowód osobisty.

Nie trzeba ponosić żadnych opłat. Już od
czterech lat nie ma żadnych opłat za wyda-
nie dowodu osobistego. Kiedy dopełnimy już
wszystkich formalności i otrzymamy potwier-
dzenie złożenia wniosku, możemy udać się
do domu i oczekiwać na nowy dowód.  Sta-
nie się to nie później niż 30 dni – w praktyce
jest to ok. 2 tygodnie. Zanim jednak udamy
się po dowód, warto upewnić się telefonicz-
nie czy już na nas czeka. /tel. 14 6535510 /
Po odbiór wybieramy się osobiście ze sta-
rym dokumentem. Warto pamiętać jeszcze
o jednym: aby wymienić dowód osoby ob-
łożnie chorej lub niepełnosprawnej należy
skontaktować się z urzędem, bo nie trzeba
za wszelką cenę dowozić ich do urzędu.
Wniosek o wydanie lub zmianę dowodu
można obecnie złożyć w dowolnym urzę-
dzie na terenie naszego kraju.

Przypominamy że od dnia 1 marca tego
roku są wydawane nowe wzory dowodu, już
bez adresu zamieszkania. W nowym dowo-
dzie osobistym nie ma też rysopisu oraz wła-
snoręcznego podpisu. Natomiast jest infor-
macja o obywatelstwie polskim. Jest on rów-
nież dokumentem  lepiej zabezpieczonym.
MSW zapewnia, że brak informacji o adresie
zameldowania czy skanu podpisu nie będzie
oznaczać dla nas problemów u notariusza,
na poczcie czy w banku. W banku będziemy
składali oświadczenie o adresie do korespon-
dencji. Pod nim będzie widniał nasz podpis,
który będzie gwarancją jego prawdziwości.

wy w Środzie Śląskie orzeczeniem z dnia
23 września 2013 r. sygn. akt II K742.12,
uznał oskarżonych M. D. i Z. B. za win-
nych popełnienia czynu, tj. przestępstwa
z art. 277 k.k. i za to na podstawie art.
277 k.k. wymierza im kary grzywny w
wymiarze po 50 stawek dziennych przy
określeniu jednej stawki dziennej na kwo-
tę 20 złotych. Przestępstwo to zostało do-
konane na tle następującego stanu fak-
tycznego. M. D. i Z. B. wspólnie i w poro-
zumieniu, w dniu 10 maja 2012 r., w W.,
gmina K., jako współwłaściciele Spółka
Komandytowa w B., wydali polecenie za-
orania terenu, na którym były geodezyj-
nie wyznaczone drogi, czym spowodowali
zniszczenie znaków granicznych w postaci
drewnianych palików usuwając w ten spo-
sób oznaczenie w terenie granic dróg
gminnych ewidencjonowanych numera-
mi, czym działali na szkodę Gminy K.

Z kolei Sąd Rejonowy w Biłgoraju z
dnia 22 listopada 2012 r. sygn. akt II K
153/12, uznał oskarżonego M. K. win-
nego popełnionego czynu, tj. przestęp-
stwa z art. 277 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
i za ten czyn na mocy art. 277 k.k. ska-
zał go na karę grzywny w liczbie 40 sta-
wek dziennych przy ustaleniu wysoko-
ści jednej stawki dziennej na kwotę 20
złotych. W ocenie sądu w okresie czasu
od miesiąca października 2008 roku do
jesieni 2009 roku z granicy o długości
około 2 km, znajdującej się na polu J.
O. po południowej stronie szosy w A.,
działając z góry powziętym zamiarem
usunął znaki graniczne w postaci około
20 drewnianych palików wystających na
30 cm ponad ziemię oraz co najmniej
dwa uczynił niewidocznymi poprzez
wbicie ich w ziemię.

Natomiast w wyroku z dnia 25 lutego
2013 r. Sąd Rejonowy w Puławach, sygn.
akt VII K 30/13, uznał J.S. za winnego
popełnienia czynu zarzuconego w akcie
oskarżenia tj. przestępstwa z art. 277 k.k.
i za to, na podstawie art. 277 k.k. skazał
go na karę 40 stawek dziennych grzyw-
ny, ustalając wymiar jednej stawki na
kwotę 10 złotych. W ocenie sądu J. S. w
dniu 29 czerwca 2010 r. w miejscowości
P. usunął znak graniczny w postaci meta-
lowej rury oznaczony nr. 521 pomiędzy
działkami geodezyjnymi, w ten sposób,
że wykopał go z ziemi.

Przemysław Bęben

Przebieg granicy (rozgraniczenia) mię-
dzy nieruchomości określają znaki granicz-
ne. Przez znak graniczny należy rozumieć
znak z trwałego materiału umieszczony
w punkcie granicznym lub trwały element
zagospodarowania terenu znajdujący się
w tym punkcie (§ 2 pkt 4 rozporządzenia
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w
sprawie rozgraniczania nieruchomości,
Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453). W myśl
przepisu art. 277 ustawy z dnia  6 czerw-
ca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r.
Nr 88, poz. 553 ze zm.), kto znaki gra-
niczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesu-
wa lub czyni niewidocznymi albo fałszy-
wie wystawia, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2. Zachowanie sprawcy
przestępstwa z art. 277 k.k. polega na
niszczeniu (unicestwieniu), uszkadzaniu
(zmiana materii rzeczy), usuwaniu (np.
wykopanie i wywiezienie kamienia
umieszczonego jako znak graniczny lub
głazu uznanego za taki znak), przesuwa-
niu (przemieszczenie w inne miejsce, co
prowadzi do niezgodnej z uprawnionym
ustaleniem zmiany linii granicznej), czy-
nieniu niewidocznymi (np. zasypanie
rowu, któremu został nadany walor zna-
ku granicznego), fałszywym wystawianiu
(takie umieszczenie znaku granicznego,
które może wprowadzić w błąd co do
przebiegu linii granicznej, czyli umieszcze-
nie znaku nie w punkcie znajdującym się
na prawnie ustalonej linii granicznej). Zob.
Kodeks karny. Komentarz. Bojarski J.,
Bojarski M., Filar M., Filipkowski W., Gór-
niok O., Hoc S., Hofmański P., Kalitowski
M., Kulik M., Kamieński A., Pływaczewski
E., Radecki W., Sienkiewicz Z., Siwik Z.,
Tyszkiewicz L., Wąsek A., Wilk L., Paprzyc-
ki L.K., Stefański R.A.

Sprawcą przestępstwa z art. 277 k.k.
może być każdy, tj. zarówno właściciel
nieruchomości oznaczonej znakami gra-
nicznymi, osoba trzecia, jak również geo-
deta. Niejednokrotnie w praktyce wymia-
ru sprawiedliwości można spotkać się z
tym przestępstwem ściganym z oskarże-
nia publicznego na tle różnorodnych sta-
nów faktycznych. Sprawy takie w pierw-
szej instancji prowadzone są przez sąd
rejonowy, w którego okręgu popełniono
przestępstwo.  Przykładowo Sąd Rejono-

Niszczenie znaków
granicznych
nieruchomości
to przestępstwo

warto wiedzieć...
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dzierżawione ze Stada  Ogierów  nie pod-
legają opłacie),

6. Konie bez pochodzenia – w celu za-
rejestrowania i wydania zastępczego do-
kumentu identyfikacyjnego.

Uwaga:
1. Dla koni rasy huculskiej i konik polski

urodzonych od dnia 1 stycznia 2014 r.,
obowiązywać będą jedynie badania do-
rosłych klaczy i ogierów kwalifikowanych
do wpisu do ksiąg głównych, podobnie
jak w przypadku koni pozostałych ras, dla
których księgi stadne prowadzi PZHK.

2. Klacze rasy małopolskiej przy wpisie
do księgi muszą uzyskać w ocenie pokro-
ju w skali 100- punktowej co najmniej 72
pkt.

Na ustalone miejsca prosimy doprowa-
dzić wyżej wymienione konie.

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Ko-
misji WE nr 504/2008 z dnia 6 czerwca
2008 r. oraz Ustawy o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt  z dnia 23 lipca
2009 r. i Rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 19.11.2009 r.
od 22 grudnia 2009 wszystkie konie po
raz pierwszy identyfikowane oprócz opi-
su słownego i graficznego będą czipowa-
ne. Właściciel koniowatego dokonuje
zgłoszenia koniowatego przed dniem
opuszczenia przez zwierzę lub jego mat-
kę siedziby stada, w której koniowaty się
urodził, nie później niż  w terminie 90 dni
przed terminem odsadzenia.

Podstawą wystawienia paszportu ko-
niowatego jest:

1. Dla koni hodowlanych – zgłoszenie
właściciela konia zawierające numery
identyfikacyjne rodziców konia, do któ-
rego dołącza się : oświadczenie potwier-
dzające że jest właścicielem koniowate-
go, świadectwo krycia klaczy.

2. Dla koni  nie posiadających dokumen-
tów hodowlanych ( świadectwa pokrycia
klaczy) dotyczy również koni starych, pod-
stawą wydania paszportu jest wykonanie

Małopolski Związek Hodowców
Koni w Krakowie informuje o prze-
glądach koni (tzw. opisach koni do
dokumentu identyfikacyjnego
„paszportu”). W naszej gminie i naj-
bliższej okolicy wiosenny przegląd
hodowlany koni odbędzie się
08.07.2015 r. w pięciu gospodar-
stwach o rożnej porze.

O godz. 9.00 na posesji Jana Sadłonia w
Rzepienniku Strzyżewskim nr 74,
O godz. 10.30 na posesji Józefa Jamroza
również w Rzepienniku Strzyżewskim,
Następnie w Ołpinach nr 512 o godz.
11.30 na posesji Mieczysława Solarza,
O godz. 13.00 na posesji Grzegorza Ka-
myka w Turzynr 27 i na końcu o 14.30 w
Ostruszy159 na posesji Roberta Gębarow-
skiego.

W informacji Małopolskiego Związku
hodowców można się dowiedzieć ze na
przeglądzie będzie można dokonać sze-
ściu czynności niezbędnych dla hodowcy
tych zwierząt.

1. opis słowny i graficzny oraz czipo-
wanie źrebiąt rocznika 2015 r. do pasz-
portu ( koszt paszportu 125 zł.+ opłata
pocztowa z  dnia 19 sierpnia 2013 r.) wraz
z matkami i świadectwem pokrycia kla-
czy z 2014 r. Źrebięta ras prymitywnych,
szlachetnych oraz kuce mogą być znako-
wane elektronicznie po ukończeniu 60-
tego dnia życia, natomiast źrebięta rasy
zimnokrwistej i w typie pogrubionym po
ukończeniu 30-tego dnia życia jeżeli są do-
brze rozwinięte i zdrowe,

2. selekcja źrebiąt rocznych i dwuletnich
połączona z oceną selekcyjną ( opłata –5
zł/1 źrebak dla członków Związku dla po-
zostałych osób 10 zł. ),

3. wpis klaczy młodych do ksiąg zaro-
dowych z paszportem oraz świadectwem
pokrycia klaczy- opłata za licencję 70 zł.
dla członków Związku, dla pozostałych
140 zł. ( dla ras hc, kn, kuc doliczana jest
opłata za ocenę wartości użytkowej- 10
zł. dla członków związku, dla pozostałych
osób 40 zł. ),

4. przeglądy klaczy starszych wpisanych
do ksiąg z licencją i paszportem ( dla kla-
czy ze źrebakiem 10 zł. dla klaczy bez źre-
baka 5 zł.- dla członków związku – dla
pozostałych osób 100 % więcej. ) Klacze
po ukończeniu 5 roku życia obowiązko-
wo podlegają weryfikacji pomiarów ( we-
ryfikacja pomiarów klaczy 20 zł. dla człon-
ków związku, dla pozostałych osób 40 zł.),

5. Przedłużenie licencji ogierów uzna-
nych na kolejny sezon rozpłodowy ( opła-
ta dla członków związku od 25 zł. do 100
zł. , dla pozostałych osób 200 zł.) Człon-
kowie Związku Hodowców za ogiery

badań w kierunku chorób zakaźnych: no-
sacizny, niedokrwistości zakaźnej koni i
zarazy stadniczej.

Uwaga: Czynności elektronicznego
znakowania powinny być wykonane w
obecności właściciela lub osób pisem-
nie upoważnionych. Zaczipowanie ko-
nia jest możliwe tylko przy chwilowym
unieruchomieniu (przez dwie osoby) i
poskromieniu zwierzęcia, za które od-
powiada właściciel. Przy dokonywaniu
identyfikacji koniowatego właściciel jest
zobowiązany udzielić osobie dokonują-
cej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej
do wykonania tej czynności. Jeżeli wła-
ściciel nie unieruchomi źrebięcia, pra-
cownik może odstąpić od identyfikacji
koni – pobierając bezzwrotną opłatę w
kwocie 48,50 zł. Koń a w szczególności
jego szyja powinna być oczyszczona z
błota, kurzu i innych zanieczyszczeń np.
ściółki.

MZHK w Krakowie informuje ponadto,
że od 1 stycznia 2010 r. zgodnie z art.
17 rozporządzenia WE nr 504/2008 ko-
nie starsze, których tożsamość nie może
być udokumentowana otrzymują Zastęp-
czy Dokument identyfikacyjny zamiast
właściwego paszportu, a tym samym  nie
będą mogły być wprowadzone do obro-
tu rzeźnego i poddane ubojowi.

Prosimy o krycie klaczy ogierem uzna-
nym z ważnym świadectwem wpisu do
ksiąg.

UWAGA: wszyscy właściciele koni,
proszeni są o posiadanie przy sobie
dowodu osobistego oraz oryginalnych
dokumentów hodowlanych na konia, (
jeśli takie posiada).  Z uwagi na dużą
liczbę zgłoszonych koni do paszportów,
Związek nie będzie dojeżdżał do indy-
widualnych hodowców. W trakcie prze-
glądów osoby pod wpływem alkoholu
nie będą obsługiwane.

 Więcej szczegółów na stronie
www.ozhk.pl, i pod adresem mailowym :
ozhk_krakow@wp.pl

Wiosenny przegląd koni


