DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW

Grudzień 2019 nr 12 (265)

GDDKiA podpisała
umowę na projekt obwodnicy
Zabierzowa

Kolejny etap remontu willi
w Kochanowie zakończony!
Zakończono kolejny etap remontu willi w Kochanowie, który obejmował m.in.
wykonanie prac rozbiórkowych, renowację i zabezpieczenie konstrukcji, remont
dachu, renowację elementów snycerskich, odtworzenie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, odtworzenie schodów zewnętrznych, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.W efekcie wygląd zewnętrzny willi
jest całkowicie odmieniony, co mogą Państwo zobaczyć na powyższym zdjęciu.
Willa z zewnątrz prezentuje się wspaniale i by można było ją oddać do użytku,
trzeba jeszcze odnowić wnętrze. Środki na ten cel zostały zaplanowane w projekcie budżetu Gminy Zabierzów na 2020 rok. Konserwacja budynku jest kosztowna.
Z gminnych pieniędzy już wydaliśmy około 3 mln zł. A niespełna 200 tys. zł dofinansowania przyznał nam samorząd wojewódzki – mówi Elżbieta Burtan, Wójt Gminy
Zabierzów. – Zakres prac wciąż jest potężny. Jednak myślę, że to będzie naprawdę
reprezentacyjny budynek. Na piętrze jest ogromna sala, którą na pewno będziemy
wykorzystywać podczas różnych uroczystości. Do tej zabytkowej willi planujemy
przenieść część ośrodka kultury i zrobić piękną salę ślubów. Na parterze swoje pomieszczenia będzie miało równiez sołectwo Kochanów.

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę
Szkoły w Zabierzowie
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Zabierzowie. Inwestycja, którą wykona firma G.K.Install z Krakowa – Nowej
Huty, polegać będzie na częściowej przebudowie i rozbudowie budynku szkoły.
Projekt przewiduje m. in. budowę szatni dla szkoły, szatnie i sanitariaty dla sali
gimnastycznej, budowę 6 sal przedszkolnych z zapleczem sanitarno – szatniowym,
jadalnię, aulę, oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Wykonana zostanie też
przebudowa i remont części pomieszczeń istniejącej szkoły m. in. remont i modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c. o. Będzie to II etap rozbudowy
szkoły, termin zakończenia prac planuje się na koniec marca 2022 roku, w tym do
końca kwietnia 2020 ma zostać wykonany stan surowy zamknięty nowego skrzydła budynku, do 28 sierpnia 2020 - generalny remont kotłowni i wymiana c.o.
w starym budynku, do 27 sierpnia 2021- wykonanie robót do stanu deweloperskiego. Prace powinny być tak prowadzone, by nie utrudniać nauki w szkole, szczególnie uciążliwe prace będą wykonywane podczas wakacji.

Opracowaniem kompleksowej dokumentacji
projektowej obwodnicy Zabierzowa, w ciągu drogi
krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego
nad budową drogi zajmie się firma Mosty Katowice Sp. z o.o. Umowa pomiędzy GDDKiA i firmą
podpisana została w dniu 15 listopada 2019 r. Koszt
prac wyniesie prawie 3 mln 839 tys. zł. Firma Mosty Katowice - zwycięzca przetargu - wykonywała
wcześniej koncepcje programową dla obwodnicy
Zabierzowa. Na projekt i uzyskanie zezwolenia na
realizacje inwestycji wykonawca będzie miał 18
miesięcy. W tym czasie niezbędne jest wykonanie:
opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i hydrogeologicznych, wielobranżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami,
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz
z jej ostatecznym uzyskaniem i opracowaniem drugiego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, projektu wykonawczego dla każdej z branż
i dokumentacji do przetargu na roboty budowlane.
Na procedurę przetargową dotyczącą robót budowlanych przewidziano siedem miesięcy. Ten sam
wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Przewidziano na ten etap inwestycji
26 miesięcy.
Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Zabierzowa na dk 79 (po stronie północnej), klasy
GP o długości 10,2 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe
poprzez drogi zbiorcze oraz budowę 3 skrzyżowań. Na odcinku nr I - dwujezdniowym powstaną:
w Zabierzowie - węzeł z jazdą na wprost w poziomie 1 oraz ze skrzyżowaniem w postaci ronda
dwupasowego na poziomie 0; w Bolechowicach skrzyżowanie w postaci ronda dwupasowego
Wybudowany zostanie dwukomorowy tunel
z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, pod starodrożem drogi krajowej nr 79, o długości 370 m,
oraz 13 obiektów mostowych. Pięć z nich planowane
jest na odcinku I. Nad potokiem Wedonka powstanie
łącznik. Na odcinku II, jednojezdniowym zaplanowano sześć obiektów, łącznicę do starodroża DK79
i rondo turbinowe w Rudawie. Budowa obwodnicy
obejmie swym zasięgiem: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów
i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów). Zakończenie budowy obwodnicy Zabierzowa przewiduje się w 2023 roku.

Gminy Metropolii Krakowskiej apelują –
bez 190 mln zł nie zrealizujemy celów
uchwały antysmogowej dla Małopolski
W dniu czystego powietrza 14 listopada – szefowie piętnastu gmin tworzących Metropolię Krakowską (MK) spotkali się, żeby omówić postępy w zakresie likwidacji kotłów
węglowych i osiągania celu określonego przez uchwałę antysmogową dla małopolski.
Przypomnijmy, że do końca 2022 mieszkańcy gmin Metropolii Krakowskiej będą musieli
wymienić kocioł na węgiel lub drewno, jeżeli nie spełnia on wymogów co najmniej klasy
3. Jak mówi Elżbieta Burtan, Wiceprezes Zarządu MK – Dziś głównym problemem gmin
Metropolii jest brak realnych środków finansowych, które pozwoliły by na likwidację
bezklasowych kotłów węglowych do końca 2022 r. Budżety gminne nie mogą być wyłącznym źródłem finansowana likwidacji kotłów a rządowy program „Czyste powietrze”
w obecnym kształcie nie cieszy się popularnością wśród mieszkańców. Po zakończeniu
realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich w Metropolii Krakowskiej
pozostanie jeszcze około 28 tys. bezklasowych kotłów. Dlatego trzy lata przed wejściem
w życie przepisów uchwały antysmogowej szefowie gmin Metropolii zawracają się z apelem do Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej o stworzenie Programu finansowania likwidacji kotłów
w gminach MK na lata 2020-2022, o szacunkowym budżecie 190 mln zł.

W Raporcie Zakładu Analiz Środowiskowych wysoka ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska
w Gminie Zabierzów
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia przeprowadził analizę realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Zabierzów na lata 2017 – 2020
i sporządził raport z realizacji zadań w latach 2017 – 2018. W ramach Programu wyznaczone zostały do realizacji 43 zadania. Zadania dotyczyły m. in. ochrony klimatu i jakości powietrza, przeciwdziałania zagrożeniu hałasem, gospodarowania wodami, ochrony
przed promieniowaniem elektromagnetycznym, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony
gleb, gospodarki odpadami, ochrony zasobów przyrodniczych. Od stycznia 2017 do grudnia
2018 podjęto w gminie do realizacji 35 zadań, realizację Programu oceniono na 81,39%, co
jest bardzo dobrym wynikiem – stwierdzono w Raporcie. Wykonanie części zadań zostało
wyznaczone na kolejne lata.

Trwają remonty dróg gminnych
Rozpoczął się II etap remontów nawierzchni dróg gminnych. Na przełomie września i października zakończył się I etap remontów. W I etapie odnowiono 23 odcinki tych dróg. W dniu 14.10.2019 odbył się przetarg na wykonanie II etapu remontu
dróg gminnych, a z wyłonionym wykonawcą podpisana została umowa. W terminie
do 18 grudnia br przeprowadzone zostaną remonty nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych publicznych i wewnętrznych wraz z wyrównaniem warstw podbudowy
i odwodnieniami ulic.

Opóźnienie w realizacji projektu
„Czysta Energia Blisko Krakowa”
Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”, współfinansowanego ze środków UE w ramach RPOWM 2014-2020 opóźnia się, co wynika
z przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy.
Zadanie dotyczące dostawy instalacji OZE (urządzenia fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę) realizowane będzie na terenie gmin: Czernichów,
Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa, która w marcu br. ogłosiła przetarg na realizację zadania. Pierwsze
postępowanie zostało unieważnione. Do drugiego przetargu zgłosiły się cztery firmy. Po
wyborze przez Komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, dwóch innych oferentów
wniosło odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Procedura w KIO jest w toku. Oczekujemy na decyzję i ostateczne rozstrzygnięcie. W związku z zaistniałą sytuacją, rzeczowa
realizacja projektu planowana jest w roku 2020.

Wymień piec na
proekologiczny
z dotacją! Dowiedz się
więcej w nowym punkcie
informacyjnym
Informacje o PONE oraz o innych programach dotacyjnych udzielane są w punkcie informacyjnym
w budynku Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1. Można tu dowiedzieć się, jak skorzystać z dofinansowania na wymianę paleniska
w ramach programów oferowanych
mieszkańcom gminy Zabierzów oraz
pobrać wnioski dotyczące wszystkich programów i uzyskać pomoc
w ich wypełnieniu.
Punkt informacyjny znajduje się przy
wejściu do Urzędu Gminy, p. 0.1A i jest
czynny od 8.00 do 12.00 w dniach pracy
Urzędu.

Zakończono
zagospodarowanie
rynku w Rudawie
Od września do listopada trwały prace przy zagospodarowaniu płyty rynku
w Rudawie. Był to drugi etap prac, w ramach
którego powstały 44 miejsca parkingowe.
Wykonano je z kostki betonowej a wokół
sklepów ułożono płyty brukowe. Z powstałymi wcześniej na płycie rynku, przy kościele
i straży pożarnej - łącznie są miejsca dla 103
samochodów. Zbudowano też kanalizację
deszczową i oświetlenie. Ostatnim etapem
zagospodarowania rynku było posadzenie 14
drzew i urządzenie trawników.

Powstaje projekt
rozbudowy szkoły
w Brzeziu
Urząd Gminy Zabierzów podpisał umowę na wykonanie projektu rozbudowy
i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej
w Brzeziu na podstawie koncepcji przygotowanej w ub. roku. Przewiduje się nadbudowę o jedną kondygnację na północnej
części budynku od strony ul. Narodowej
a rozbudowa zrealizowana ma zostać od
strony wschodniej. W nadbudowanej części
obiektu znajdą się dwie sale lekcyjne, pracownia fizyczna, pracownia biologiczno –
chemiczna z zapleczem, gabinet wicedyrektora i zaplecze sanitarne. W rozbudowywanej
części budynku zlokalizowana zostanie świetlica (do 50 osób) oraz szatnia dla nauczyciela wf.

Konsultacje społeczne
nowych statutów sołectw
Rada Gminy Zabierzów po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwali nowe statuty 23 sołectw,
zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od
25 listopada 2019 do 31 stycznia 2020. W okresie konsultacji projekty statutów sołectw udostępnione zostaną do publicznego wglądu w Biurze Rady – pokój nr 1.3
w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, na stronie internetowej BIP Gminy Zabierzów, zakładka „prawo” - „statuty sołectw” oraz u sołtysów wszystkich sołectw. Terminy spotkań
konsultacyjnych w sali obrad Urzędu Gminy to: 2.12.2019
– godz. 18.00, 16.12.2019 – godz. 18.00, 10.01.2020 – godz.
17.00 oraz 24.01.2020 – godz. 17.00.

Rozstrzygnięto przetarg na
prace wykończeniowe
świetlicy w Kleszczowie
W Kleszczowie na działce nr 24/1 powstaje świetlica wiejska. Budynek został doprowadzony do stanu developerskiego. Przetarg na III etap budowy wygrała firma
G.K.Install z Krakowa – Nowej Huty, z którą podpisano
umowę na prace wykończeniowe tzn. wykończenie pomieszczeń, wykonanie wewnętrznych instalacji i zagospodarowanie terenu wokół budynku. W Kleszczowie
powstał parterowy budynek o nowoczesnej formie architektonicznej i powierzchni użytkowej 244 m kw. W budynku znajdzie się sala główna z zapleczem i sceną, szatnie
i sanitariaty, świetlica, sala gier, biuro sołtysa i zaplecze
techniczne. Świetlica w Kleszczowie zostanie oddana do
użytku pod koniec tego roku.

Powtórny przetarg na
budowę chodnika przy
ul. Lipowej w Niegoszowicach
Pierwszy przetarg na na budowę chodnika przy ul. Lipowej w Niegoszowicach został unieważniony, ponieważ
wpłynęła tylko jedna oferta, znacznie przekraczająca kwotę,
jaką może zapłacić Gmina Zabierzów. Przetarg został powtórzony i obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Planuje się budowę chodnika przy ul. Lipowej w Niegoszowicach na odcinku od. 160 m. Zadanie obejmuje też przebudowę zjazdów,
poszerzenie i odtworzenie nawierzchni jezdni, odtworzenie
ogrodzenia, montaż prefabrykowanej ściany oporowej i palisady betonowej.

Biała sobota w Rząsce
Akcja profilaktyczna tzw. Biała sobota odbędzie się
7 grudnia w Szkole Podstawowej w Rząsce. Wykonywane będą następujące badania: USG piersi, jamy
brzusznej, tarczycy, tętnic szyjnych, badanie poziomu
glukozy i ciśnienia tętniczego. Na badania w godzinach
od 8-mej do 16-tej mogą się zgłosić mieszkańcy z całej
gminy Zabierzów.

Rezolucja w sprawie utworzenia
Komisariatu w Liszkach
Z inicjatywy wójt Elżbiety Burtan, radni podczas sesji przyjęli Rezolucję w sprawie potrzeby utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Policji.
W tekście Rezolucji czytamy m. in.: „Z uwagi na znaczący wzrost liczby
mieszkańców, a także bliskość Krakowa wzrasta zagrożenie przestępczością, co może prowadzić do spadku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
gminy Zabierzów. Niezbędne staje się więc powołanie nowej jednostki organizacyjnej Policji na terenie powiatu krakowskiego, poprzez utworzenie odrębnej jednostki dla gminy Liszki. Pozwoli to na zwiększenie liczby etatów
funkcjonariuszy Policji, co przełoży się na liczniejszą obecność i widoczność funkcjonariuszy zarówno w gminie Liszki jak i w gminie Zabierzów.”
Rezolucja została przekazana Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Krakowie i Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie.

Nowe stawki za odbiór odpadów
W wyniku zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w dniu 6 września 2019, obecnie każdy mieszkaniec jest zobligowany do selektywnego zbierania odpadów. Nie można więc teraz
wybierać – tak jak dotąd - pomiędzy oddawaniem odpadów zmieszanych
lub zbieranych selektywnie. Każdy mieszkaniec musi odpady segregować!
Stawka opłaty podwyższonej, czyli tej, która dotąd obowiązywała za wywóz
odpadów zmieszanych, teraz będzie stosowana jako stawka restrykcyjna
wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnią obowiązku zbierania
odpadów w sposób selektywny. Stawka opłaty w gminie winna pozwolić na
samofinansowanie się systemu gospodarki odpadami, tzn. dochody z tytułu
opłat powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu. Przy utrzymaniu
dotychczasowych stawek deficyt w gminie Zabierzów w 2020 roku wyniósłby prawie 2,2 mln zł.
Na Sesji w dniu 30.10.2019 radni podjęli uchwałę, w myśl której od
1 stycznia 2020 roku stawka w przypadku zbierania odpadów w sposób
selektywny wyniesie 23,00 zł od mieszkańca miesięcznie (w miejsce dotychczasowych 16,00 zł) a w przypadku niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – 46,00 zł od mieszkańca miesięcznie
(w miejsce dotychczasowych 38,00 zł). Takie stawki powinny zbilansować
lub znacząco zbliżyć system do zbilansowania się. Mieszkańcy, którzy do
tej pory nie segregowali odpadów, muszą w Urzędzie Gminy złożyć nowe
deklaracje, pozostali rozliczani będą na podstawie złożonych wcześniej deklaracji.
W dyskusji radni zgłaszali różne propozycje zmierzające do bardziej sprawiedliwych opłat za wywóz śmieci. Konieczne jest – mówili - wprowadzenie
ulg dla tych mieszkańców, którzy zdecydują się na kompostowanie odpadów
zielonych na terenie swojej posesji. Można także zróżnicować wysokość opłat:
dla rodzin wielodzietnych lub składających się z wielu osób – obniżyć stawkę
od osoby. Z dotychczasowej obserwacji wynika też, że im bogatsza rodzina,
tym oddaje więcej odpadów; starsze, uboższe osoby robią mniejsze zakupy
i oddają znacznie mniej wszelkich odpadów. Postanowiono więc powołać
komisję, która zaopiniuje te i inne propozycje, tak by uchwalić w przyszłości
bardziej zróżnicowane stawki dla mieszkańców gminy, aby w 2021 stawki
nie były wyższe niż w 2020.
Podwyższenie dotychczasowych stawek planują również inne gminy.
W gminie Jerzmanowice – Przeginia z dotychczasowych 16.50 zł za odpady
segregowane i 34 zł za niesegregowane planuje się podwyżkę - odpowiednio - do 22,20 zł i 44,40 zł, w gminie Kocmyrzów – Luborzyca projektowana
stawka to 24 – 25 zł za odpady segregowane i podwójna stawka dla osób
nie segregujących, w gminie Krzeszowice planuje się 25 – 27 zł za odpady
segregowane i 54,40 za niesegregowane, w gminie Liszki obecnie stawki
wynoszą 21 zł i 42 zł, a zmiany mogą zostać wprowadzone po przetargach w
2020. W gminie Mogilany od stycznia 2020 planuje się stawki: 27 zł i 54 zł.
Gmina Słomniki także przewiduje zmiany stawek od stycznia 2020, a obecnie
wynoszą one: 18 zł i 36 zł. W Czernichowie od lipca 2019 płaci się za odpady
segregowane 23 zł od osoby, a za niesegregowane – 46 zł, tu także mogą
nastąpić zmiany stawek po przetargach w czerwcu 2020.

Budujemy,
remontujemy
Została zakończona rozbudowa ul Sosnowej w Nielepicach. Wymieniono całą konstrukcję drogi, na odcinku ok. 200 m położona została nowa nawierzchnia i krawężniki.
Trwa budowa chodnika w Rudawie
wzdłuż ul. Kalwaryjskiej, prowadzącego
do Młynki.
Zakończył się remont remizy OSP Więckowice. Odnowiono wnętrze garażu, wymieniono lampy oświetleniowe.
Zakończono także remont świetlicy środowiskowej w Niegoszowicach. Odświeżono pomieszczenie świetlicy i wymalowano
elewację zewnętrzną.
Podpisano umowę na wykonanie projektu
placu wielofunkcyjnego w Zabierzowie przy
ul. Krakowskiej u zbiegu z ul. Kalwaryjską.
Urząd Gminy podpisał umowę na wykonanie trzech dokumentacji technicznych: projektu wymiany pokrycia dachowego na sali
gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząsce, opracowanie projektu
rozbudowy tego przedszkola, oraz wykonanie projektu remontu budynku Szkoły Podstawowej w Zelkowie w zakresie wymiany
dachu nad segmentem przedszkolnym.
Zakończono zagospodarowanie terenu
przy stawie w Pisarach. Powstało tu boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu
wraz z piłkochwytami, oświetleniem i ogrodzeniem.
Trwają prace renowacyjne przy kapliczce
znajdującej się w Bolechowicach przy ul. Jurajskiej (róg ul. Siedliski). Ten tzw. Czerwony
Krzyż jest odnawiany, wykonany zostanie też
postument.

Nowe stawki podatku
od nieruchomości
W związku z koniecznością zrekompensowania ubytku w budżecie Gminy Zabierzów w planowanych na 2020 rok dochodach
z podatku PIT w wyniku ustawowego obniżenia tego podatku, na Sesji w dniu 30.10.2019
radni podjęli uchwałę o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Stawki wyniosą: od gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza – 0,90
zł ( dotychczas 0,83 zł), grunty pod wodami
– 4,78 zł (dotychczas 4,70 zł), grunty pozostałe – 0,45 zł (0,37 w br), budowle – tak jak
obecnie 2% od wartości, budynki mieszkalne – 0,75 zł (0,70 w br), budynki związane
z działalnością gospodarczą – 23,50 zł, (20,71
w br), budynki, w których prowadzone są
usługi zdrowotne – 4,87 zł (4,78 w br), budynki pozostałe – 7,50 zł (6,32 w br), grunty
objęte obszarem rewitalizacji – 0,38 zł (0,37
w br).

Ulgi na dzieci w opłatach za odbiór odpadów
Odpowiadając na pytania mieszkańców, informujemy, że właścicielom nieruchomości,
w których zamieszkują rodziny wielodzietne, przysługuje zwolnienie na trzecie i kolejne
dziecko w wieku do 25 roku życia. W celu skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości obowiązany jest dwa razy do roku (tj. do 30 stycznia i do 30 sierpnia) składać
następujące dokumenty:
· Oświadczenie o dochodzie i ilości osób w gospodarstwie domowym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr VII/53/15 z dnia 29 maja
2015 r.,
· Dokumenty potwierdzające fakt pobierania nauki przez dzieci w wieku pomiędzy
18 a 25 rokiem życia,
· Zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie
poświadczające miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a więc obecnie 528 zł
na osobę w rodzinie,
· Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającą dane stanowiące podstawę do zwolnienia z opłaty.
Podsumowując, jeśli spełnione zostaną powyższe warunki, opłata za śmieci powstające
w gospodarstwie domowym uiszczana będzie za osoby dorosłe oraz dwoje dzieci.
Szczegółowe informacje: Anna Łazowy, tel. 12 283 07 58.

Minister Rolnictwa wyraził zgodę na
przeznaczenie na cele nierolnicze tylko 20%
wnioskowanych terenów
W połowie listopada do Gminy Zabierzów wpłynęło pismo od Ministra Rolnictwa.
Rozpatrując wnioski Gminy Zabierzów o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy
I – III o łącznej powierzchni ok. 530 ha, Minister wyraził zgodę na przeznaczenie na cele
nierolnicze jedynie 112 ha, co stanowi tylko niecałe 20% wnioskowanych terenów. Zgoda
ta jest niezbędna dla przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Na rozpatrzenie wniosku Gmina Zabierzów oczekiwała
od lutego 2018.

Grudniowa Niespodzianka 2019
Tegoroczna Grudniowa Niespodzianka to już ósma bożonarodzeniowa akcja, organizowana przez parafię św. Franciszka w Zabierzowie we współpracy z GOPS, mająca na
celu pomoc potrzebującym rodzinom z terenu naszej gminy. Na stronie internetowej GOPS
Zabierzów znajdują się informacje dotyczące tego, jak przygotować dla potrzebującej rodziny świąteczny prezent. Jest też opis każdej z tych rodzin. W dniach 13 i 14 grudnia
przygotowane prezenty zostaną rozwiezione przez wolontariuszy do rodzin, do 20 grudnia
wolontariusze przekażą ofiarodawcom relację z rozpakowania prezentów. Koordynatorem
akcji jest Paulina Pstruś, tel. 602 68 38 38, e-mail: p.pstrus@zabierzow.org.pl

Otwórzmy nasze serca, pomóżmy Kacperkowi!
Składam ogromne podziękowania wszystkim, którzy włączają się do akcji charytatywnych na rzecz chorego Kacperka z Zabierzowa. Jednocześnie zachęcam do
wzięcia udziały w nadchodzących wydarzeniach dobroczynnych, organizowanych na
terenie gminy Zabierzów. Serdecznie proszę wszystkich ludzi dobrego serca o włączenie się w tę ogromną akcję zbiórki 8 milionów złotych na ratowanie życia Kacperka. Można pomóc na wiele sposób, m.in. wpłacając dowolną kwotę na stronie
www.siepomaga.pl/ratujemy-kacpra.
Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan
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