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GMINA OLEŚNICA  Korekta 
w budżecie z myślą o mieszkań-
cach.

Tylko 7 punktów znalazło się w 
programie ostatniej nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy Oleśnica. Naj-
ważniejsze z nich dotyczyły roz-
patrzenia trzech projektów uchwał 
niezwykle istotnych z punktu wi-
dzenia funkcjonowania gminy. 

Radni dokonali m.in. korekty bu-
dżetu na rok 2021. Konieczne było 
uwzględnienie w tegorocznym bu-
dżecie sporej kwoty, bo aż milion 
600 tysięcy złotych na moderniza-

cję stacji uzdatniania wody w Krze-
czynie. Kolejny z punktów dotyczył 
aktualizacji „Programu Usuwania 
Azbestu” na terenie gminy. Przy-
pomnijmy, że program ten z dużą 
konsekwencją realizowany jest od 
roku 2015. 

Z inicjatywy dyrektora Szkoły 
Podstawowej z Ligoty Polskiej Lesz-
ka Witkowskiego, jeszcze przed 
rozpoczęciem odbywającej się w 
hali sportowej przy ulicy Wileńskiej 
z zachowaniem reżimu sanitarne-
go sesji,  przeprowadzona została 
kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.  (hag)

GMINA OLEŚNICA  Remont 
kosztowny, ale niezwykle po-
trzebny.

Podczas ubiegłotygodniowej 
nadzwyczajnej sesji Rady Gmi-
ny uchwalono zmianę budżetu, 
uwzględniającą zabezpieczenie 
środków na modernizację Stacji 
Uzdatniania Wody w Krzeczynie. 
Obsługuje ona: Krzeczyn, Piszka-
wę, Ligotę Małą, Bystre, Nieciszów, 
Zimnice i Nową Ligotę. Komplek-
sowy remont tego obiektu zamknie 
się kwotą 1,6 mln zł. 

O przybliżenie tego kosztownego 
projektu prezesa Gminnej Gospo-
darki Komunalnej poprosił prze-
wodniczący Rady Tadeusz Kunaj. 

- Modernizacja SUW-u Krzeczyn 
była konieczna i nie mogliśmy z 
tym dłużej czekać - ocenił Jarosław 
Polański. - Eksploatowana przez 
wiele lat stacja z czasem przestała 
spełniać swoje podstawowe funk-
cje, m.in. ograniczając wydajność 
dostarczanej do mieszkańców 
wody. Krzeczyn, podobnie jak 
większość miejscowości w gmi-
nie, przez ostatnie lata znacząco 
się rozbudował. Wzrastająca liczba 
nowych mieszkańców cieszy i my 
jako gmina musimy dbać o zabez-
pieczenie im właściwych warun-
ków życia, w tym dostarczenie 
podstawowych mediów, takich jak 
woda - dodał. 

W SUW-ie Krzeczyn będzie wy-
konany dodatkowy odwiert, poja-

wią się 3 dodatkowe fi ltry i 2 nowe 
zbiorniki na wodę po 100 m3. Dla 
porównania obecnie jest tam jeden 
zbiornik na 40 m3. Docelowa wy-
dajność wody do sieci po remoncie 
wyniesie aż 120 m3 na godzinę. Po-
jawi się zupełnie nowe bezobsługo-
we sterowanie oparte o nowoczesną 
elektronikę. 

- Cały budynek przejdzie kom-
pleksową renowację, łącznie z jego 
otoczeniem. To będzie zupełnie 
nowa jakość - mówił do radnych 
prezes GPK. 

Tadeusz Kunaj zapytał o dwie 
rzeczy. Po pierwsze, czy miesz-
kańcy mogą liczyć na obniżkę cen 
wody, a po drugie, czy na terenie 
gminy są jeszcze obiekty tego typu 
czekające na remont. 

Jarosław Polański, uśmiechając 
się, stwierdził, że obniżki cen wody 
raczej nie można się spodziewać, 
ale inwestowanie w infrastruktu-
rę być może sprawi, że nie będzie 
podwyżek. W drugiej kwestii pre-
zes wspomniał, że konieczna bę-
dzie modernizacja i zwiększenie 
tzw. mocy przerobowej stacji w 
Świerznej. - Ta wieś w ostatnich la-
tach bardzo mocno się rozbudowała 
i są okresy, zwłaszcza latem, kiedy 
odczuwalny jest niedobór ciśnienia 
w sieci. Mamy to na uwadze - de-
klarował Jarosław Polański.

Dodajmy, że drugi SUW w 
Świerznej obsługuje Świerzną, 
Gręboszyce, Smolną i Ligotę Wiel-
ką.   Grzegorz Huk

GMINA OLEŚNICA  Robią to 
konsekwentnie od 6 lat.

Rada Gminy przyjęła znowelizo-
wany „Program Usuwania Azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Oleśnica”. 

Samorząd gminy od wielu lat z 
konsekwencją realizuje program 
usuwania tej niebezpiecznej sub-
stancji. Ze szczególną intensyw-
nością projekt prowadzony jest od 
roku 2015. Od tego czasu na terenie 
gminy zebrano i usunięto niemal 
1000 ton tej substancji. To 359 ton 
azbestu zgromadzonego w specjal-
nych miejscach przez mieszkańców 
oraz 610 ton azbestu wraz z demon-
tażem. Przez wiele lat był to popu-
larny materiał pokryć dachowych, 

szczególnie w budynkach gospo-
darskich, a nie brakowało go też na 
domach jedno- i wielorodzinnych. 
Każdego roku w budżecie gminy 
zabezpieczone są fundusze na usu-
wanie i neutralizację azbestu. Pie-
niądze na ten cel to dotacje i środki 
z budżetu. Przez ostatnie 6 lat gmi-
na wydatkowała około 408 tys. zł z 
dotacji i przeszło 90 tys. zł z własne-
go budżetu. Łącznie daje to kwotę 
blisko pół miliona zł. 

Jakie są potrzeby w tym wzglę-
dzie? - pytamy Mariolę Fluder, 
kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Śro-
dowiska. 

- Trudno precyzyjnie oszacować, 
na jakim etapie tego ważnego z 
punktu widzenia ochrony środowi-

ska zadania jesteśmy. Gmina z dużą 
troską i zaangażowaniem realizuje 
to zadanie, mając na uwadze bezpie-
czeństwo mieszkańców. Brak pre-
cyzyjnych danych wynika z dwóch 
rzeczy. Po pierwsze szacunki co do 
ilości azbestu na terenie gminy wy-
konywane przez zewnętrzną fi rmę 
opierały się głównie na mapach i 
jest niemal pewne, że dokonujący 
pomiarów nie dotarli wszędzie. 
Druga rzecz to różne poczucie świa-
domości ekologicznej wśród miesz-
kańców. Są tacy, którzy wiedzą, że 
azbestu trzeba się jak najszybciej 
pozbyć, nie brakuje też takich, któ-
rym na tym nie zależy, a my nie 
mamy na to wpływu. Podkreślam 
mocno, że reagujemy na wszystkie 
wnioski związane z usuwaniem 
azbestu jakie spływają do urzędu. 
Gmina wykonuje to bezpłatnie - 
dodaje Mariola Fluder. (hag)

Inwestują w wodę

SUW w Krzeczynie w trakcie przebudowy

Walczą z azbestem

Korekta i kwesta

Sesja Rady Gminy w reżimie sanitarnym, hala sportowa przy ulicy Wileńskiej
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Gminy Oleśnica

Chcesz zaoszczędzić na podat-
ku od środków transportowych? 
Zapłać go w gminie Oleśnica! 
Jak? To banalnie proste... 

Podatek od środków transpor-
towych jest płacony od pojazdów 
powyżej 3,5 tony. Stawki zależą od 
rodzaju pojazdów. Wysokość po-
datków w danym roku (z uwzględ-
nieniem narzuconych przez mini-
stra finansów limitów) uchwala 
rada gminy, w której fi rma posiada 
siedzibę lub oddział. Wysokość 
podatku jest diametralnie różna w 
różnych częściach Polski. Są gminy, 
które sukcesywnie obniżają podat-
ki lokalne i tym samym zachęcają 
fi rmy do inwestycji na swoim tery-
torium. Są i takie, które nie sprzy-
jają przewoźnikom.

Do tych pierwszych należy gmi-
na Oleśnica. 

- Uważamy, że obniżanie podat-
ków to rodzaj inwestycji. I dlatego 
władze gminy wspierane w tej 
kwestii przez Radę Gminy zapro-
ponowały znaczne obniżenie sta-
wek podatku od środków trans-
portowych w stosunku do tych 
obowiązujących. Mimo że powyż-

sze działanie spowoduje obniżenie 
planowanych wpływów z tego 
tytułu w najbliższym okresie, to 
spodziewane wpływy w dłuż-
szej perspektywie czasu powinny 
wzrosnąć i to w kwocie wyższej od 
uzyskiwanych dotychczas - mówi 
wójt Marcin Kasina. 

Gmina Oleśnica już jest uznawa-
na za sprzyjającą przewoźnikom 
drogowym. Przedsiębiorcy, którzy 
zapłacą w niej podatek transpor-
towy, mogą zaoszczędzić w ten 
sposób kilkanaście, a w niektórych 
przypadkach nawet kilkaset tysię-
cy złotych rocznie. 

A jak to zrobić, jeśli mamy fi rmę 
nie w gminie Oleśnica? 

To proste. Gminę, w której będzie 
uiszczany podatek, można zmienić. 
Przedsiębiorca posiadający środki 
transportowe powyżej 3,5 tony ma 
kilka możliwości. Wystarczy, że w 
gminie Oleśnica wynajmie biuro 
i otworzy tu oddział, do którego 
zostaną przypisane pojazdy lub 
może zameldować się na terenie 
gminy i przerejestrować tu działal-
ność gospodarczą. Nie w każdym 
przypadku istnieje konieczność 
przerejestrowywania pojazdów. 

Co istotne - przedsiębiorca nie musi 
mieć osobnego NIP-u dla oddziału, 
prowadzić odrębnej księgowości, 
ani zatrudniać pracowników.

W kwestii stawek podatku od 
środków transportowych, gmina 
Oleśnica jest rajem podatkowym 
Od roku 2019 stawki podatkowe 
są niezmienne i ustalone na najniż-
szym z możliwych poziomie. Rocz-
ne stawki od jednego środka trans-
portowego są np. w wysokości: od 
samochodu ciężarowego o dopusz-
czalnej masie całkowitej pojazdu 
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącz-
nie - 48 zł; od ciągnika siodłowego 
lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i poniżej 12 ton - 18 zł; od 
przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego od 
7 ton i poniżej 12 ton - 8 zł; od au-
tobusu z mniejszą liczbą miejsc niż 
22 - 148 zł.

Raj podatkowy 
dla � rm transportowych


