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Nie tylko Powiat Tarnowski buduje w tym roku budżetowym nową przeprawę
mostową na Rzepiance.  Patrząc w dół biegu tego potoku, nieopodal, powstaje
równie okazały jak na drodze powiatowej, most zbudowany od podstaw przez
nasz samorząd gminny. Trwają prace wykończeniowe. W następnym nowo-
rocznym numerze Informatora pokażemy go w całej okazałości.

Jak co roku październikową
porą, obchodziliśmy  uroczy-
ście kolejną rocznicę tragicz-
nej potyczki partyzantów AK
z Niemcami w znany już w
regionie tarnowskim przysiół-
ku Rzepiennika Strzyżewskie-
go Dąbry. Piękne uroczystości
przy pomniku poprzedzone
zostały uroczystą  Mszą św.
na pobliskim cmentarzu
partyzanckim. Na zdjęciu
Wójt Marek Karaś z wetera-
nem oddziału Regina II AK,
płk. Jerzym Pertkiewiczem.

Pamięć o naszej
  gminnej historii...

Przeprawa na Rzepiance
prawie gotowa …

zapraszamy
na relację

str. 7

Tańszy
wywóz
ścieków
Zlecasz wywóz ścieków ze zbiornika
bezodpływowego, sprawdź czy
przedsiębiorca obniżył ci cenę.

Od września 2016 roku, w celu zmniej-
szenia kosztów życia mieszkańców w
Gminie Rzepiennik Strzyżewski realizowa-
ny jest program dopłat do ścieków wy-
wożonych ze zbiorników bezodpływo-
wych (szamb).

Do każdego m3 ścieku  dostarczonego
do oczyszczalni z budżetu gminy dopłaca
się 7 zł i o tą kwotę za m3 przedsiębiorca
wywożący nieczystości powinien obniżyć
cenę ich wywozu. Dla pełnego zbiornika
o pojemności 5-6m3 kwota dopłat z gmi-
ny wynosi około 35-42 zł.
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warto wiedzieć...

Realizacja  inwestycji – stan na październik październik październik październik październik 2016 r.

NAZWA ZADANIA      ETAP

Odbudowa mostu na drodze powiatowej w kierunku Turzy

Wymiana dachu na remizie OSP w Kołówce

Wymiana dachu na remizie w Olszynach

Budowa placu zabaw w Rzepienniku Biskupim

Budowa mostu na drodze gminnej w Rzepienniku Biskupim

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Turzy

Budowa sali gimnastycznej w Rzepienniku Biskupim

Inwestycje komunalne

Legenda:

– prace przygotowawcze

– etap projektowy

– etap udzielania zamówienia publicznego

– etap wykonawczy

– inwestycja zrealizowana

znajduje się świnia przemieszczona do tej sie-
dziby i przebywa w niej dłużej niż 30 dni.

Każdy posiadacz zwierząt gospodarskich
(bydła, owiec, kóz, świń) zobowiązany jest
do dokonania spisu zwierząt przebywają-
cych w siedzibie stada co najmniej raz na
12 miesięcy nie później niż w dniu 31 grud-
nia. Ustalone podczas spisu liczba i nume-
ry identyfikacyjne tych zwierząt należy
umieścić w księgach rejestracji i przekazać
kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR
w terminie 7 dni od dnia dokonania tego
spisu.   Za nieprzestrzeganie wyżej wymie-
nionych przepisów i brak spisu zwierząt
grożą kary finansowe.

Szczegółowych informacji dotyczących
zgłoszenia urodzenia, przywozu, dodatko-
wego oznakowania zmiany stanu stada,
kupna, sprzedaży, wywozu jak i padnię-
cia, zabicia, uboju w gospodarstwie, ubo-
ju w rzeźni, unieszkodliwienia zwłok świni,
spisu stada, udziela powiatowy oddział
ARiMR w Tarnowie ul. Krakowska 134 Tar-
nów , 33-100 tel. 14 620 12 66, lub na
stronie internetowej www.armir.gov.pl,
gdzie znajdziecie Państwo wzory odpo-
wiednich druków.

W związku ze zmianą ustawy o syste-
mie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(wprowadzone ustawą z dnia 23
września 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z
2016 r., poz. 1605) informuję, że zmia-
nie ulega sposób wypełniania do-
tychczasowych druków dotyczących
świń oraz sposób znakowania świń,
nowe przepisy obowiązują od 18 paź-
dziernika:

1. Świnie urodzone w siedzibie stada
znakowane są w terminie 30 dni kolczy-
kiem na lewym uchu, a fakt oznakowania
należy zgłosić w terminie 7 dni;

2. W przypadku, gdy świnia została prze-
mieszczona do siedziby stada innej niż sie-
dziba urodzenia świnia przebywa w niej
dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obo-
wiązany dodatkowo oznakować te świnię
przez wytatuowanie numeru identyfikacyj-
nego zgodnego z numerem siedziby stada,
w której świnia przebywa powyżej 30 dni;

3. Świnie oznakowane przed wejściem
w życie ustawy zmieniającej w/w ustawę
(ustawa z dnia 23 września 2016 roku o
zmianie niektórych ustaw w celu ułatwie-
nia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt)
uznaje się za oznakowane;

4. Posiadacze świń nieoznakowanych
przed dniem wejścia w życie ustawy (z 23
września 2016 roku), które są starsze niż
30 dni, znakują te świnie w sposób okre-
ślony w art. 20 ust 2 tzn. kolczykiem z nu-
merem siedziby stada na lewym uchu;

Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić
kierownikowi biura ARiMR wszystkie zda-
rzenia dotyczące świń w terminie 7 dni,
chyba że siedziba stada znajduje się na
obszarze zapowietrzonym, zagrożonym
lub innym podlegającym ograniczeniom,
wówczas zgłoszeń należy dokonać w ter-
minie 24 godzin.

Druk składa posiadacz zwierzęcia, w któ-
rego siedzibie stada świnia się urodziła lub
do którego siedziby stada świnia została przy-
wieziona (z kraju UE lub spoza UE) lub posia-
dacz zwierzęcia, w którego siedzibie stada

Informacja dla hodowców
zwierząt gospodarskich

Kiedy rolnik może być
zarejestrowany w
powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotny.

Osoby posiadające nieruchomość
rolną również mogą zarejestrować
się w powiatowym urzędzie pracy i
korzystać z określonych form wspar-
cia. Rodzaj uzyskanego statusu za-
leży od wielkości nieruchomości.

Jeśli jesteś właścicielem lub posiada-
czem samoistnym lub zależnym nierucho-
mości rolnej o powierzchni nieprzekracza-
jącej 2 hektarów przeliczeniowych lub
współmałżonkiem, domownikiem, który
nie podlega ubezpieczeniom: emerytalne-
mu i rentowemu z tytułu stałej pracy w
gospodarstwie rolnym o powierzchni
użytków rolnych przekraczających 2 hek-
tary przeliczeniowe, możesz zarejestro-
wać się jako osoba bezrobotna w Urzę-
dzie Pracy.

Status osoby bezrobotnej daje Ci moż-
liwość korzystania z dostępnych w urzę-
dzie usług i form wsparcia (staże, prace
interwencyjne, roboty publiczne, kursy
zawodowe, dofinansowanie kosztów za-
trudnienia itp.).

W przypadku, gdy Twoje gospodarstwo
rolne przekracza 1 hektar przeliczeniowy,
podlegasz ubezpieczeniu społecznemu
rolników z ustawy i figurując w rejestrze
osób bezrobotnych, będziesz zobowiąza-
ny odprowadzać składki do KRUS.

Szczegóły  w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Tarnowie.
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środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do
zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wspar-
cie służb ratunkowych, realizowanego
wspólnie z Samorządem Województwa
Małopolskiego oraz przystąpienia do part-
nerstwa w projekcie pn.: „Podwyższenie
standardów e - administracji w 9 gminach
z terenu Małopolski” przewidzianym do
realizacji w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18
Wysokiej jakości usługi administracyjne. A
po zwyczajowych interpelacjach radnych
wysłuchano również ważnej Informacji z
przebiegu wykonania budżetu Gminy Rze-
piennik Strzyżewski.

XXV sesja nadzwyczajna RG z dnia 13
października 2016 r. dała radnym ogląd
w ważnej dla wszystkich dziedziny a mia-
nowicie kanalizacji i spraw związanych z
funkcjonowaniem spółki komunalnej
„Dorzecze Białej”, w której zakończył się
właśnie audyt z jej dotychczasowej dzia-
łalności/ dokładnie 3 października/. Po au-
dycie w spółce wiadomo że musi ona in-
westować w unowocześnienie infrastruk-
tury kanalizacyjnej gdyż obecna perspek-
tywa unijna 2014-2020 jest najprawdo-
podobniej ostatnią, kiedy będziemy mo-
gli pozyskiwać środki na rozwój infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej z Unii Eu-
ropejskiej. Jak później będzie wyglądało
finansowanie tak drogich inwestycji tego
jeszcze nie wiemy. Spółka przygotowała
w swoim założeniu 5 kontraktów na
łączną sumę 46.400.000,00 zł. Dalej na
pytania radnych odpowiadał Sławomir
Jędrusiak Prezes Spółki Komunalnej „Do-
rzecze Białej”  i wyjaśnił że inwestycje w
infrastrukturę kanalizacyjną, w tym mo-

W ostatnich dwóch miesiącach Rada
Gminy obradowała na dwóch sesjach
zwyczajnej tj. XXIV i nadzwyczajnej
XXV. Pierwsza z nich odbyła się 23
września bieżącego roku i zaowoco-
wała przyjęciem następujących
uchwał: w sprawie uznania za po-
mnik przyrody, w sprawie wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego i obsza-
ru rewitalizacji, w sprawie wyrażenia
zgodny na oddanie w najem lokalu
użytkowego oraz w sprawie wyraże-
nia zgody na oddanie nieruchomo-
ści w dzierżawę /dotyczy nieruchomo-
ści dawnego Urzędu Gminy, gdzie
ostatnio był sklep Hitpol./

Następnie wysłuchano Informacji o pro-
jekcie „Dobry Czas na Biznes – ST” realizo-
wanym w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020, Poddziałanie
8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności
gospodarczej w formie dotacji, współfinan-
sowanym z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Podjęto też dalej uchwały doty-
czące : powołania Komisji Inwentaryzacyj-
nej ds. komunalizacji mienia, tutaj Wójt
gminy wyjaśnił że Komisja Inwentaryzacyj-
na potrzebna jest do komunalizacji dzia-
łek, które są już własnością Skarbu Pań-
stwa, ale nie są jeszcze własnością gminy.
Uchwalono też przystąpienie do projektu
o bardzo skomplikowanej jak przystało na
unijne pieniądze inicjatywy pn. „Bezpiecz-
na Małopolska - samochody strażackie” w
ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 - Oś priorytetowa 5. Ochrona

mencie są w fazie projektowania, mówi-
my tutaj o Rzepienniku Biskupim, Koł-
kówce, Rzepienniku Suchym, Olszynach
i Turzy. Plan jest taki, że Olszyny będą
realizowane przy udziale środków z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. Zło-
żyliśmy kartę inwestycyjną przedsięwzię-
cia, która została zaakceptowana przez
Urząd Marszałkowski i w tej chwili ocze-
kujemy na to, żeby składać wniosek apli-
kacyjny. Do tego przedsięwzięcia również
będzie potrzebna uchwała na realizację
tego zadania. Będą też zaprojektowane i
wybudowane punkty poboru wody (wo-
domaty) w miejscowościach gminy Rze-
piennik Strzyżewski.

Po wielowątkowej dyskusji radnych z
Wójtem Markiem Karasiem i prezesem Sła-
womirem Jędrusiakiem, podjęto uchwałę
w sprawie przyjęcia do realizacji przedsię-
wzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ra-
mach programu Czysty Dunajec- faza II”
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, oś prio-
rytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach.  Taką samą Uchwałę intencyjną, o
tej samej treści, przyjęto w innych gminach
składających się na spółkę komunalną „Do-
rzecze Białej” czyli : Ryglice, Tuchów i Cięż-
kowice. W późniejszym okresie aplikacyj-
nym będzie przyjęta w tych gminach
uchwała „realizacyjna” czyli cały dokument
pt. Studium wykonalności, z wszystkimi za-
łącznikami, będącymi uzasadnieniem do
uchwały i tam będą wymienione wszyst-
kie elementy szczegółowe tych inwestycji.

uciążliwymi społecznie. Dzięki temu roz-
wiązaniu na mapach znajdą się szczegó-
łowe informacje o niebezpiecznych miej-
scach na terenie powiatu, miast, dzielnic,
osiedli, ulic i wsi.

Mamy nadzieję, że prosty w obsłudze
program zapewni skuteczną komunikację
pomiędzy społeczeństwem a policją. Przy-
czyni się w ten sposób do powodzenia
projektu, a przez to podniesienia pozio-
mu bezpieczeństwa w naszych lokalnych
środowiskach.

Wszelkich informacji na temat tego na-
rzędzia można uzyskać na stronie inter-
netowej www.tarnow.policja.gov.pl w
aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa w banerze bocznym http://ma-
lopolska.policja.gov.pl/pl/content/krajo-
wa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa

mające na celu przygotowanie tego na-
rzędzia rozpoczęły się w styczniu bieżą-
cego roku. Obejmowały one szeroko ro-
zumiane konsultacje społeczne, w których
wzięli udział między innymi przedstawi-
ciele samorządów terytorialnych regionu
tarnowskiego. Wnioski i koncepcje, które
wówczas były wysnuwane pozwoliły na
opracowanie Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa w obecnym kształcie. Słu-
żyć ma ona do kontaktów z mieszkańca-
mi, przedstawicielami samorządu teryto-
rialnego jak również organizacji pozarzą-
dowych w celu wymiany informacji na
temat poprawy bezpieczeństwa. W tym
celu mieszkańcy naszego powiatu mają
interaktywną możliwość wskazywania
Policji miejsc, które według nich są zagro-
żone przestępczością lub wykroczeniami

Poczucie bezpieczeństwa należy do
podstawowych potrzeb każdego
człowieka i ma decydujący wpływ na
funkcjonowanie każdej społeczności.

Dlatego ważnym jest tworzenie narzę-
dzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne
zidentyfikowanie i przedstawienie skali i
rodzaju zagrożeń oraz instytucji współ-
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpie-
czeństwa  i porządku publicznego. Iden-
tyfikacja ta nie może przebiegać bez
uwzględnienia oczekiwań społecznych.
Takim narzędziem jest Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa. Mapę zagrożeń
należy traktować jako istotny element
procesu zarządzania bezpieczeństwem
publicznym, realizowanym w partner-
stwie wielu instytucji społecznych. Prace

Z życia Rady Gminy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
w gminie Rzepiennik Strzyżewski
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Prace nad rozbudową gminnej infra-
struktury służącej mieszkańcom nieustan-
nie trwają. Koniec roku wymusza inten-
syfikację prac budowlanych i remonto-
wych zarówno na drogach jak i dwóch
nowych mostach. Władze gminy nie za-
pominały  również o najmłodszych i od-
dały do użytku nowy plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w Rzepienniku Bisku-
pim. A że solą ziemi i samorządu są OSP,
remontu dachu doczekała się remiza w
Kołkówce. Stary eternit został wymienio-

ny na nowe i bezpieczne dla zdrowia po-
krycie dachowe. W Olszynach wykonano
nową nakładkę asfaltową na drodze po-
wiatowej. Nadto wykonano tam również
nowy fragment chodnika i poszerzono
jezdnię. Zakres robót obejmował: prace
przygotowawcze, roboty ziemne, kanali-
zację deszczową, krawężniki, nawierzch-

nie chodników i zjazdów, skarpy, humu-
sowanie, poszerzenie jezdni. Koszty robót
wyniosły 100.015,36 zł i są podzielone po
połowie pomiędzy Gminę Rzepiennik
Strzyżewski i Powiat Tarnowski.

Jeszcze w tym roku planuje się zakoń-
czyć odbudowę mostu w ciągu drogi
gminnej „Rzepiennik Biskupi w kier. p.
Kleszyków”.  Wartość robót wynosi
399.600,94 zł. W większości koszty reali-
zacji zostaną pokryte ze środków pozy-
skanej dotacji z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Położono też w ostatnich
miesiącach nawierzchnię asfaltową na
drodze w Rzepienniku Strzyżewskim w
kierunku Jodłówki Tuchowskiej oraz wy-
konano nawierzchnię z kruszywa na dro-
dze Turza – Załężce. Koszty robót wynio-
sły 95 718,60 zł i zostały pokryte ze środ-

ków pozyskanych z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego (związanych z wyłą-
czeniem z produkcji gruntów rolnych)
oraz Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

W Rzepienniku Biskupim wykonano
nawierzchnię asfaltową na drodze w kier.
p. Karasia. Roboty kosztowały 21.015,78
zł i zostały sfinansowane ze środków wła-
snych Gminy Rzepiennik Strzyżewski, w
tym z funduszu sołeckiego. Zakończyła się
przebudowa dachu remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kołkówce. Inwestycja
w całości została zrealizowana ze środ-
ków własnych Gminy i kosztowała
49.727,77 zł.

Budujemy, upiększamy,
urządzamy

Droga w Rzepienniku Biskupim w
kierunku p. Karasia aktualny stan
po remoncie.

Droga w Rzepienniku Biskupim
w kierunku p. Karasia stan przed
remontem

Droga w Rzepienniku Strzyżewskim
w kierunku Jodłówki Tuchowskiej
stan po remoncie.

Droga w Rzepienniku Strzyżewskim
w kierunku Jodłówki Tuchowskiej
stan przed remontem.

Droga w Turzy – Załężce stan po
remoncie.

Droga w Turzy – Załężce stan przed
remontem.

Nowa nakładka na drodze powiatowej w Olszynach

Stan prac przy moście na drodze po-
wiatowej w kierunku Turzy. Prace
zakończą się najpóźniej do końca
roku, a po pozytywnym odbiorze
przywrócone zostaną zasady ruchu
obowiązujące przed remontem.
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Nowy dach remizy w Kołkówce

Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Olszynach

Zaawansowany
stan prac przy
budowie nowe-
go mostu na
Rzepiance w
ciągu drogi
gminnej w
miejscowości
Rzepiennik
Biskupi. Do
użytku oddaje-
my go przed
końcem tego
roku.

Tak się prezentuje nowy plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy zlokalizowany przy szkole w Rzepien-
niku Biskupim
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Czwartek 27 października, to te-
goroczny dzień gminnego święto-
wania małżeńskich jubileuszy. W
Sali widowiskowej GOK obok Urzę-
du Gminy, odbyła się coroczna
gala dla par małżeńskich z naszej
gminy. Tych par, które mogą się
poszczycić długoletnim stażem
małżeńskim.

Gratulacjom nie było końca, a odzna-
czenia dla par obchodzących złote
gody małżeńskiego pożycia wręczył w
imieniu Prezydenta RP, wicewojewoda
Małopolski Józef Gawron. Wójt Gminy
Marek Karaś wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy Zbigniewem Bajorkiem
pełniąc honory gospodarzy tej pięknej
uroczystości, uhonorowali wraz z wo-
jewodą również pary mające 45 i 25
letni staż pożycia małżeńskiego. Po
części oficjalnej i wspólnych pamiątko-
wych fotografiach, nastąpiła część ar-
tystyczna a następnie wspólne biesia-
dowanie uhonorowanych małżonków.
W tym roku swe zacne jubileusze w Sali

Gala małżonków
GOK obchodzili: świętujący swą 50 –
rocznicę ślubu Państwo:  Eleonora i
Edward Cygnar, Kazimiera i Czesław
Dutka, Maria i Tadeusz Fudala, Helena
i Jan Haluch, Maria i Kazimierz Kamiń-
scy, Zofia i Eugeniusz Rąpała, Maria i
Roman Rąpała, Mariai  Emil Rutkow-
scy, Janina i Zdzisław Ryndak, Wanda
i Feliks Słota, Maria i Aleksander Woj-
tanowscy. 45 rocznicę świętowali Pań-
stwo: Alfreda i Kazimierz Bąk, Helena i
Eugeniusz Gogola, Maria i Józef Hoł-
da, Genowefa i Stanisław Mikrut, Ha-
lina i Stanisław Słowik, Władysława i
Tadeusz Stępień. Najliczniejszą grupę
stanowili obchodzący swe 25 gody
Państwo: Halina i Bronisław Bajorek,
Marta i Stanisław Bąk, Halina i Adam
Karaś, Małgorzata i Józef Mikos, Urszu-
la i Paweł Roman, Krystyna i Roman
Ryndak, Bożena i Marian Słota, Mał-
gorzata i Krzysztof Starzyk, Marta i
Stanisław Starzyk, Anna i Dariusz Ster-
kowicz,  Agnieszka i Robert Wszołek.
Wszystkim parom gratulujemy zgodne-
go wspólnego życia!
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Jak co roku, tak i w październiku
2016 r. upamiętniliśmy bohaterskie
walki  oddziału AK „Regina II” w
przysiółku Dąbry. Pamięć o wydarze-
niach 17 października 1944 roku jest
podtrzymywana godnie przez wła-
dze samorządu powiatu tarnowskie-
go/ patronat honorowy Starosty Tar-
nowskiego/ jak i włodarzy naszej
gminy na czele z Wójtem Markiem
Karasiem i Przewodniczącym Rady
Gminy Zbigniewem Bajorkiem. Uro-
czystości odbyły się tradycyjnie w
dwóch odsłonach. Najpierw na
cmentarzu partyzanckim a później
obok pomnika usytuowanego na
miejscu potyczki obok ówczesnego
gospodarstwa państwa Małopol-
skich. Uświetniła je kompania hono-
rowa Wojska Polskiego, z 21 Dywi-
zjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Ja-
rosławia. Jednostka ta działa w ra-
mach 21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich, stąd ich oryginalne wzory
mundurów galowych.

Na cmentarzu gdzie rozpoczęliśmy od
Mszy św. Spoczywa  przypomnijmy 18
partyzantów ,oddziału „Regina II”. Do-
wódcą tego oddziału był  mjr Zdzisław
Bossowski ps. „Kajetan”, a oddział był
wydzielony z III kompanii batalionu AK
„Barbara”. Zginęli oni w potyczce z Niem-
cami, która poprzedzona była zdradą. Tak
te epizody partyzanckie wspomina naocz-
ny świadek weteran AK, kawaler orderu
wojennego Virtutti Militari, dziś 96 letni
pułkownik, Jerzy Pertkiewicz ps. „Drza-
zga” :

72 rocznica potyczki
w Dąbrach

(…)”16 października 1944 w stodole we
wsi Dąbry nieopodal Rzepiennika Strzy-
żewskiego nocowało 29 partyzantów plu-
tonu „Regina II”; oddział został zadenun-
cjowany przez właściciela posesji i o świ-
cie podeszło 140 żołnierzy niemieckich,
zabijając na miejscu szesnaście osób;
dwóch ciężko rannych dobili, a dziesięciu
wywieźli do obozu koncentracyjnego w

Gross-Rosen, skąd wrócił tylko jeden (strz.
Adam Jawor ps. „Jacek”); jednemu tylko
udało się – mimo ran – ujść w Dąbrach z
życiem, był to st. strz. Wiktor Wojciech
ps. „Strzałka”. Jerzy Pertkiewicz tej feral-
nej nocy ocalał, bo odkomenderowano go
w inne miejsce (dzień wcześniej dowód-
ca plutonu mjr. Zdzisław Bosowski ps.
„Kajetan” wysłał go z meldunkiem do
dowódcy batalionu, kpt. Eugeniusza Bo-
rowskiego ps. „Leliwa”), dzięki czemu nie
podzielił losów swego plutonu.”

Pomnik został wybudowany staraniem
z 10 Tarnowskiej Drużyny  Harcerek w
1958 roku. Według projektu artystów
rzeźbiarzy Bogdany i Anatola Drwalów.
Jest wykonany z ciosów piaskowca cięż-
kowickiego. Tablice od żołnierzy 16 pp
Batalionu AK „Barbara” umieszczono na
nim w 2006 r.
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nowiącej sumę opłaty i kwoty dodatkowej
określonej widełkowo i precyzowanej w za-
leżności od okoliczności sprawy. Poprzez
obniżenie maksymalnych wysokości opłat
za usuwanie drzew i krzewów, i związa-
nych z nimi kar regulacja będzie miała po-
zytywny wpływ na konkurencyjność gospo-
darki i przedsiębiorczość, w tym funkcjo-
nowanie przedsiębiorców oraz na rodzi-
nę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Przewiduje się, że posiadacze nieruchomo-
ści, którzy zamierzają usunąć drzewa lub
krzewy będą ponosili generalnie mniejsze
koszty.

Uzyskania zezwolenia nie będzie wyma-
gane m.in.: przez osoby fizyczne usuwa-
jące drzewa i krzewy z własnych nieru-
chomości na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej; usu-
wanie drzew lub krzewów w celu przy-
wrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego;  usuwanie drzew,
których obwód pnia na wysokości 130 cm
nie przekracza 50 cm - w przypadku to-
poli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolist-
nego, 35 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew; usuwanie krzewu albo
krzewów rosnących w skupisku, których
powierzchnia jest mniejsza niż 25m2.
Należy pamiętać, że przepisów ustawy o
ochronie przyrody nie stosuje się do usu-
wania drzew i krzewów w lasach.

Projekt z dnia 13.10.2016 r. ustawy o
zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektórych innych ustaw.

nia zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomości nie bę-
dzie się stosowało (wybór spośród enu-
meratywnie wybranych, różnorodnych i
elastycznych,  przypadków), co będzie
mogło oznaczać nawet całkowite znie-
sienie tego obowiązku na terenie gminy.
Wydawanie uchwały będzie wiązało się
z współuczestnictwem innych organów
(np. regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska, wojewódzkich konserwato-
rów ochrony zabytków), w związku z
czym umożliwiona zostanie ochrona naj-
cenniejszych zadrzewień i zakrzewień.
Utrzymane zostaną przepisy specustaw
(inwestycyjne i eksploatacyjne) umożli-
wiające usuwanie drzew i krzewów w
trybie odrębnym.). W podobny sposób
rada gminy będzie określać, w jakich sy-
tuacjach ustawowy obowiązek uiszcze-
nia opłaty za usuniecie drzewa lub krze-
wu zostanie zniesiony. Rada gminy uzyska
też dodatkowe uprawnienie do określania
stawek opłat za usunięcie drzew i krze-
wów, co ważne w ramach maksymalnych
wartości określonych ustawowo. Sposób
określania opłaty ulegnie niewielkim zmia-
nom, w szczególności na poziomie usta-
wowym zostaną określone współczynniki
różnicujące opłatę za usunięcie od lokali-
zacji drzewa i krzewu. Zmianie ulegnie też
sposób ustalania wysokości administracyj-
nej kary pieniężnej za bezprawne usunię-
cie drzewa lub krzewu – obecnie przewi-
duje on uiszczenie kary w wysokości dwu-
krotności opłaty, a po zmianie będzie prze-
widywał uiszczenie kary w wysokości sta-

Rząd Pani Premier Beaty Szydło
przygotował projekt ustawy o
zmianie ustawy o ochronie przyro-
dy oraz niektórych innych ustaw.
Jak wynika z uzasadnienia projektu
w chwili obecnej regulacje dotyczą-
ce ochrony zadrzewień i zakrze-
wień, przewidujące obowiązek
uzyskania zezwolenia na ich usu-
nięcie, konieczność uiszczenia
opłaty za takie usunięcie oraz
konieczność zapłaty administracyj-
nej kary pieniężnej w przypadku
usunięcia drzewa lub krzewu bez
wymaganego zezwolenia, znajdują-
ce się w ustawie o ochronie przyro-
dy, obowiązują w sposób jednolity
na terenie całego kraju.

Nie są w związku z tym dostosowane
do uwarunkowań lokalnych, takich jak
poziom pokrycia gminy drzewami i krze-
wami, charakter gminy (miejski, wiejski),
poziom zanieczyszczenia środowiska (w
szczególności poziom zanieczyszczenia
powietrza), liczby mieszkańców gminy i
poziomu ich zamożności. Uzasadnione
jest w związku z tym przeniesienie kom-
petencji do regulowania części ww.
spraw na poziom lokalny, tak aby umoż-
liwić gminom samodzielne i jak najpeł-
niejsze kształtowanie polityki ochrony za-
drzewień i zakrzewień na swoim terenie.
Projektowane regulacje przyznają w
związku z tym radom gmin kompeten-
cję do określania przypadków, w których
przepisów określających wymóg uzyska-

WKRÓTCE ZMIANY
DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW


