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GMINA RADA MIEJSKA

Działalność Rady Miejskiej wybranej w wyborach samorządo-
wych na lata 2018-2023 została zainicjowana podczas sesji 
w dniu 20 listopada 2018. Do końca 2018 roku Rada Miejska 
miała łącznie trzy posiedzenia, podczas których  radni podjęli 
23 uchwały, w tym uchwałę budżetową na rok 2019 oraz 
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Kąty Wrocławskiej na rok 2019. Komisje stałe Rady 
Miejskiej do końca 2018 roku miały 13 posiedzeń, podczas 
których podjęły 24 wnioski w ważnych dla gminy sprawach.   

Odpowiadając na bardzo szybki i wielowymiarowy rozwój gminy 
Kąty Wrocławskie, a co za tym idzie pojawianie się wielu nowych 
wyzwań dla samorządu lokalnego m. in. w zakresie demografii, 
komunikacji, edukacji, planowania przestrzennego, gospo-
darki odpadami komunalnymi, ochrony środowiska, a także 
pobudzania przedsiębiorczości lokalnej już od pierwszych 
dni roku 2019 Rada Miejska pracowała bardzo intensywnie. 
Podczas przeprowadzonych 13 sesji Rady Miejskiej, radni 
podjęli 223 uchwały, 16 wniosków oraz 2 apele. W tym miejscu 
chciałbym zaakcentować, szczególnie ważny dla poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców naszej gminy apel Rady Miejskiej 
wystosowany do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu 
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany kate-
gorii Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich oraz utwo-
rzenia posterunku Policji w miejscowości Smolec.

W minionym już roku Rada Miejska uchwaliła wiele ważnych 
dla funkcjonowania naszej gminy wieloletnich programów  
i polityk, takich jak: 
yy Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 
yy Program Zdrowotny „Rehabilitacja lecznicza mieszkań-

ców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”;
yy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;
yy Gminny Program  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kąty 
Wrocławskie na lata 2019-2020;
yy Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami  oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 
Kąty Wrocławskie w 2019 r.;
yy Program „Gmina Przyjazna Seniorom”.

W całym ubiegłym roku odbyło się 113 posiedzeń stałych 
komisji Rady Miejskiej. 
yy Komisja Budżetu i Rozwoju  obradowała na 22 posiedze-

niach i podjęła 11 wniosków formalnych;
yy Komisja Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania 

Przestrzennego spotkała się na 15 posiedzeniach i pod-
jęła 8 wniosków;
yy Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  obradowała na 19 po-

siedzeniach oraz podjęła 33 wnioski formalne;
yy Komisja Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

przeprowadziła 16 posiedzeń i podjęła 30 wniosków;
yy Komisja Spraw Społecznych  zebrała się na 18 posiedze-

niach i podjęła 34 wnioski;
yy Komisja Rewizyjna  obradowała na 14 posiedzeniach  

i podjęła 1 wniosek;
yy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała na 9 

posiedzeniach. 

Łącznie komisje podjęły 116 wniosków formalnych dotykają-
cych bardzo ważnych problemów i zagadnień związanych  
z merytorycznym charakterem pracy poszczególnych komisji. 
Komisje wypracowały  również 24 opinie.
Po raz pierwszy w historii działania samorządu lokalnego li-
cząc od roku 1989, tzn. po zmianach ustrojowych w naszym 
kraju, Rada Miejska miała możliwość podjęcia dyskusji nad 
stanem gminy Kąty Wrocławskie, na co miał bezpośredni 
wpływ opracowany według wytycznych rady „Raport o stanie 
gminy”. Ten wielowątkowy dokument przedstawia obraz naszej 
gminy według stanu na rok 2018. W wymienionym powyżej 
dokumencie znajdą Państwo informacje o podejmowanych 
działaniach i sposobach wydatkowania środków finansowych 
w zakresie inwestycji, oświaty, pomocy społecznej, usług 
mieszkaniowych i komunalnych, oferty kulturalnej i sportowej. 
W dokumencie znajdą Państwo również informacje o demo-
grafii gminy, zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie 
zdrowia, funkcjonowaniu gminnych jednostek, ochronie śro-
dowiska, funduszu sołeckim i osiedlowym. W maju bieżącego 
roku na sesji Rady Miejskiej zostanie przedstawiony radnym  
i mieszkańcom „Raport o stanie gminy” za rok 2019.

Kolejnym znaczącym projektem, który w roku ubiegłym został 
przygotowany i wdrożony z dużym sukcesem, przy współpra-
cy Rady Miejskiej było uruchomienie Lokalnego Transportu 
Zbiorowego. Aktualnie działający model lokalnej komunikacji 
nie jest docelowy, system jest  monitorowany i analizowany 
pod względem zaspakajania potrzeb mieszkańców gminy i na 
pewno będzie ewoluował w kierunku zwiększenia jakości, 
bezpieczeństwa oraz dostępności dla mieszkańców gminy.

Władze gminy Kąty Wrocławskie podejmowały starania w celu 
przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektów budowlanych, 
jakimi są budynki dworców kolejowych w Kątach Wrocławskich 
i Smolcu. Właścicielem obu dworców jest spółka PKP S.A.  
W minionym roku starania te zakończyły się sukcesem. Od 
kilku miesięcy trwają intensywne prace remontowe w obu 
budynkach dworcowych i wszystko na to wskazuje, że termin 
zakończenia i udostępnienia obiektów będzie dotrzymany. 
Kapitalny remont zakłada odnowę elewacji, stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz pokrycia dachów. Wewnątrz powstaną prze-
strzenie do obsługi pasażerów, w których znajdą się m.in. 
ogrzewane poczekalnie i toalety. Modernizacja wyeliminuje 
bariery architektoniczne wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Część pomieszczeń zostanie przekazana do użytkowania gmi-
nie Kąty Wrocławskie. Budynki zostaną wyposażone w systemy 
monitoringu i zarządzania obiektami. Inwestycja przewiduje 
zagospodarowanie terenów przydworcowych. Modernizacja 
dworca w Kątach Wrocławskich zostanie sfinansowana z bu-
dżetu państwa oraz środków własnych PKP S.A. Wartość 
inwestycji w Kątach Wrocławskich wyniesie 14,5 mln zł.,  
a w Smolcu blisko 9,4 mln zł. Przebudowa dworców zakoń-
czy się w 2021 roku.

Przedstawione wyżej przedsięwzięcia to tylko niewielki  
wycinek projektów inwestycyjnych, realizowanych i zrealizo-
wanych w ubiegłym roku przez gminę Kąty Wrocławskie. 
Większość działań gmina zrealizowała samodzielnie, w nie-
których uczestniczyły  podmioty lub instytucje zewnętrzne. 
W szczególności trzeba w tym miejscu wymienić takie  

inwestycje jak: remont drogi powiatowej nr 362 na odcinku 
od Romnowa w kierunku Skałki, budowa przystanku kolejo-
wego w Mokronosie Górnym, kontynuacja budowy kanalizacji 
sanitarnej we wschodniej części gminy, rewitalizacja rynku 
w Kątach Wrocławskich wraz z remontem dawnego kościoła 
ewangelickiego. W roku budżetowym 2019 udało się zrealizo-
wać znaczną większość zadań i projektów inwestycyjnych. 
Część zadań uchwałą Rady Miejskiej została przeniesiona 
do realizacji w ramach zadań niewygasających do zrealizo-
wania w roku bieżącym. 

Warto jeszcze kilka zdań poświęcić na przedstawienie bu-
dżetu gminy Kąty Wrocławskie na koniec 2019 roku. Dochody 
gminy na koniec 2019 roku osiągnęły poziom 157,6 mln zł, 
po stronie wydatków to kwota 179,8 mln zł. Plan zadań inwe-
stycyjnych wyniósł 52,5 mln zł. Deficyt budżetu gminy wy-
niósł blisko 17,5 mln zł.
Podczas sesji 19 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Kątach 
Wrocławskich większością głosów radnych obecnych na se-
sji, uchwaliła budżet gminy Kąty Wrocławskie na rok 2020 
wraz z uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Kąty Wrocławskiej na rok 2020. W ten 
sposób w nowy rok budżetowy gmina weszła z uchwalonym 
planem budżetowym. Plan dochodów budżetowych na rok 
2020 zakłada osiągnięcie 177,6 mln zł., a ustalony poziom 
wydatków budżetowych to kwota 194,2 mln zł. Wydatki na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne to wartość 35,7 mln zł.  
Planowany deficyt budżetu gminy będzie mniejszy niż w 2018 r. 
i wyniesie 16,8 mln zł.

Nowy rok to nowy budżet, to kontynuacja podjętych wcześniej 
zadań i projektów, to również nowe zadania oraz planowanie 
działań w najbliższej i dalszej przyszłości. Jako samorząd gminny, 
którego emanacją jest Rada Gminy we współpracy z Zarządem 
Gminy, będziemy musieli zmierzyć się i podjąć działania  
w kierunku przezwyciężenia kilku kluczowych dla rozwoju 
naszej gminy barier oraz trudności. Do głównych i zarazem 
najtrudniejszych do pokonania przeszkód zaliczam przede 
wszystkim brak obwodnicy Kątów Wrocławskich, zły stan drogi 
wojewódzkiej nr 347, a także brak infrastruktury kanalizacyjnej 
w południowej część gminy. Jestem jednak przekonany, że 
wspólne działania Rady Miejskiej i władz gminy przyniosą  
w perspektywie kilku najbliższych lat skuteczne rozwiązanie 
tych problemów. Wymieniłem tylko kilka punktów, które mają 
wpływ na jakość życia nas mieszkańców, naszej pięknej gminy 
Kąty Wrocławskie. Wiem, że ta lista zadań jest znacznie dłuższa, 
ale w tym artykule pozwoliłem sobie wskazać te, które można 
nazwać szkieletem rozwoju gminy w najbliższych latach.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie,  
w tym miejscu pozwolę sobie w imieniu wszystkich radnych 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich złożyć Państwu naj-
lepsze życzenia na Nowy Rok 2020. Życzę Państwu realizacji 
wszelkich planów osobistych i zawodowych, wszelkiej po-
myślności oraz zdrowia. 
      

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 
Grzegorz Pacyna

Korzystając z okazji jaką daje początek Nowego Roku 2020, chciałbym  
podzielić się z Państwem ważnymi dla naszej lokalnej społeczności infor-
macjami dotyczącymi pracy Rady Miejskiej oraz krótko przedstawić naj-
ważniejsze programy, projekty inwestycyjne opiniowane i uchwalone do 
realizacji przez lokalny samorząd w ubiegłym roku kalendarzowym.

Oczyszczacze powietrza w przedszkolu publicznym

Oczyszczacz powietrza to dobre rozwiązanie dla osób uskarżających się na dolegliwości związane z coraz powszechniejszym 
zjawiskiem smogu, w tym szczególnie dla alergików i astmatyków. Zakupione w programie urządzenia posiadają atest higie-
niczny PZH. Dzieci są wyjątkowo narażone na szkodliwe skutki zanieczyszczenia powietrza, ponieważ najmniejsze cząsteczki 
pyłów – PM 2,5 bezpośrednio przenikają do krwioobiegu. Amerykańscy naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine 
udowodnili, że dzieci do 11 roku życia są najbardziej zagrożone rozwojem astmy wywołanej przez smog. Dlatego tak ważne 
jest, aby jak najczęściej oddychały zdrowym powietrzem.

Dzięki oczyszczaczom powietrza, katarów i przeziębień będzie mniej 
– nauczyciele z przedszkola przy ul. Drzymały są o tym przekonani.

Wspólnoty Mieszkaniowe jak powstają,  
podstawowe prawa i obowiązki  

Jak powstaje Wspólnota Mieszkaniowa  
Wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada. Powstaje ona z mocy 
prawa. Następuje to w momencie, gdy dotychczasowy wła-
ściciel budynku dokona zbycia choćby jednego z lokali, ew. 
w sytuacji, w której dojdzie do wyodrębnienia lokalu na pod-
stawie orzeczenia sądu, znoszącego współwłasność. Zasady, 
na jakich działa wspólnota, określa ustawa o własności lokali 
z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019.737  
z dnia 19.04.2019 roku z późn. zm.). Z chwilą wyodrębnienia 
lokalu, jego właścicielowi przysługuje udział w nieruchomo-
ści wspólnej.

Części wspólne nieruchomości
Będąc członkiem wspólnoty mieszkaniowej i współwłaści-
cielem nieruchomości wspólnej, właściciel lokalu zobowią-
zany jest także do uczestniczenia w kosztach związanych  
z jej utrzymaniem. 
W zakresie odpowiedzialności za stan techniczny i ponosze-
nie kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych 
nie ma znaczenia położenie lokalu w budynku, czy też korzy-
stanie lub nie przez danego właściciela lokalu np. ze strychu, 
windy, a nawet klatki schodowej jeśli wejście do lokalu znaj-
duje się bezpośrednio z ulicy. Właściciele odpowiadają soli-
darnie za utrzymanie części wspólnych w należytym stanie 
technicznym i partycypują w kosztach koniecznych remontów 
oraz napraw w wysokości zgodnej z posiadanym udziałem. 

Przypomnijmy, że części wspólne budynku to te, które nie 
służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 
Należą do nich m.in  klatki schodowe, ściany konstrukcyjne, 
dachy, elewacje, stropy, fundamenty, windy, dojścia i dojazdy 
do budynków, miejsca parkingowe, instalacje domofonowe, 
piony wodno–kanalizacyjne, piony instalacji centralnego 
ogrzewania, strychy, suszarnie, piwnice.
Dobrą praktyką wspólnot mieszkaniowych jest szczegółowe 
doprecyzowanie kwestii rozgraniczania własności nierucho-
mości wspólnej w drodze stosownych uchwał. 

Obowiązki właścicieli lokali    
Aby prawidłowo zrealizować obowiązek dbałości o części 
wspólne budynku, niezbędne jest wykonywanie regularnych 
kontroli w zakresie i częstotliwości zgodnej z art. 62 ustawy 
prawo budowlane. Ustawa nakłada obowiązek przeprowa-
dzania następujących kontroli:

1) okresową, co najmniej raz w roku, polegającej na spraw-
dzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na 

szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dy-

mowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresową, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na spraw-

dzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania 
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również ba-
danie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie 
stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środ-
ków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów 
oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresową w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej 
dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listo-
pada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowla-
nych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, osoba 
dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pi-
semnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o prze-
prowadzonej kontroli;

Niestety w przypadku wielu budynków ich stan techniczny 
może świadczyć o tym, że obowiązki o których mowa nie są 
respektowane, co powoduje ich degradację, której efektem 
często są problemy techniczne objawiające się w poszcze-
gólnych lokalach. Ta pozorna oszczędność wynikająca albo 
z celowego działania, albo z braku świadomości współwła-
ścicieli, a nierzadko z braku porozumienia pomiędzy nimi co do 
realizacji potrzeb remontowych, skutkuje w dłuższej perspek-
tywie czasowej koniecznością realizacji znacznie większego 
i kosztochłonnego niż pierwotny zakresu prac remontowych. 

W zasobach gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje blisko 70 budynków, których 
właściciele z mocy prawa stanowią wspólnoty mieszkaniowe. Zarządzanie 
i opieka nad tymi budynkami budzi wiele wątpliwości i pytań. Tym bardziej, 
że od 01.01.2020 r. nastąpiła nowelizacja ustawy o własności lokali, która jest 
podstawowym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania wspólnot. 

30 lat minęło jak 
jeden dzień
13 stycznia był ostatnim dniem pracy wieloletniej Skarbnik Miasta 
i Gminy Małgorzaty Wujciów. Pani Małgosiu, dziękujemy!

Składam serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Łukaszowi Zbroszczykowi, Pani z-cy Burmistrza 
Katarzynie Łapińskiej-Szymańskiej za zorganizowanie spotka-
nia z okazji mojego przejścia na emeryturę. Dziękuję wszyst-
kim radnym Rady Miejskiej wraz z Panem Przewodniczącym 
Grzegorzem Pacyną za uświetnienie tej uroczystości swoją 
obecnością, a także wszystkim gościom, którzy przyjęli  
zaproszenie na to pożegnanie. Dziękuję za wiele okazanej 
serdeczności i wiele ciepłych słów, które na zawsze zostaną  
w mojej pamięci. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję.

Skarbnik Miasta i Gminy na emeryturze
Małgorzata Wujciów

Wiele podziękowań usłyszała Skarbnik Małgorzata Wujciów w ostatnim dniu 
swojej pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Lista gminnych lokali mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych została zamieszczona 

na stronie: 
www.katywroclawskie.pl

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy 
Gminy Kąty Wrocławskie

W trosce o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszej gminy burmistrz 
rozpoczął pilotażowy program wprowadzenia do Przedszkola Publicznego 
w Kątach Wrocławskich oczyszczaczy powietrza. Cztery urządzenia monito-
rują i dbają o stan powietrza w salach, w których przebywają przedszkolaki.
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FINANSE

Obok działań prospołecznych jak powołanie Gminnej Rady Seniorów, otrzymania Certyfikatu 
Gminy Przyjaznej Seniorom i wydaniu już ponad 200 Kart Seniora rozpoczęliśmy proces  
uruchamiania gminnej komunikacji autobusowej. Powstały nowe linie autobusowe, na które 
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł. Mieszkańcy mogą korzystać  
z połączeń szkolnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu rodziców, od 2020 roku wprowadzamy system elektro-
nicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli. W placówkach edukacyjnych zamontowaliśmy klima-
tyzatory i oczyszczacze powietrza. Na walkę ze smogiem w 2019 roku z dotacji gminnej prze-
kazaliśmy rekordową kwotę ponad 600 tys. złotych przeznaczoną na wymianę źródeł ogrzewania, 
równocześnie posadziliśmy na terenie gminy ponad 100 nowych drzew. Zamontowane w ubie-
głym roku czujniki jakości powietrza potwierdzają, że wsparcie finansowe mieszkańców  
w wymianie starych pieców na nowe ekologiczne z budżetu gminy jest niezbędne.

Przy bardzo dużym zaangażowaniu wielu osób udało się doprowadzić do rozpoczęcia remon-
tów dworców PKP w Kątach Wrocławskich i w Smolcu. Nowoczesne poczekalnie i bezpieczne 
perony spowodują poprawę jakości Państwa podróży, a zaproponowane w budżecie 2020 
roku środki pieniężne na zakup nowych połączeń kolejowych sprawią, że dojazd do Wrocławia 
w godzinach szczytu będzie wygodniejszy.

W 2020 r. realizujemy duży projekt kanalizacyjny. Kwota ponad 77 mln – zadanie etapowane 
na kolejne lata,  pozwoli doprowadzić kanalizację do Mokronosu Górnego i Mokronosu Dolnego, 
Cesarzowic, Nowej Wsi Wrocławskiej, Gądowa. Niestety ponad połowa gminy nie ma jeszcze 
sieci kanalizacyjnej i nie ma perspektywy pozyskania środków zewnętrznych na takie działa-
nia w najbliższym czasie. Dużym wyzwaniem jest kanalizowanie południowej części gminy. 
Jest kilka rozwiązań, które wkrótce przedstawimy.  

Rozpoczęta została modernizacja stadionu sportowego w Kątach Wrocławskich, bieżnia  
odzyska swoją funkcjonalność, pojawi się nowa nawierzchnia na kortach tenisowych wraz  
z zadaszeniem. Zaproponowaliśmy nową ofertę wydarzeń kulturalnych, koncerty w plenerze, 
czy na Rynku w Kątach Wrocławskich oraz kino letnie.
Zakończyliśmy rewitalizację   budynku dawnego kościoła   ewangelickiego, w którym nieba-
wem otworzymy przeniesioną z budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu bibliotekę.    
Rozpoczynamy także realizację bardzo ważnych projektów: budowę przedszkola w Kątach 
Wrocławskich oraz – po zakończeniu projektowania,  budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Krzeptowie. Przygotowujemy się do budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej. 

W roku 2020 rozpoczniemy budowę nowych ścieżek rowerowych, na które otrzymaliśmy bli-
sko 1,5 miliona zł dofinansowania. Przed nami duże inwestycje drogowe: ulice Żeromskiego  
i Sybiraków w Kątach Wrocławskich, ul. Granitowa łącząca nowy Smolec z przystankiem kolejo-
wym w Mokronosie Górnym i wiele innych działań poprawiających bezpieczeństwo na drodze. 
Nowym elementem, który pojawi się w przestrzeni drogowej to tablice informujące kierowców 
o prędkości z jaką się poruszają. Łączny budżet na inwestycje drogowe to ponad 14 mln zł. 

Z okazji rozpoczynającego się roku życzymy Państwu spokoju, ciepła i serdeczności.  
Niech rok 2020 będzie udany i pełen szczęścia.

Wszystkiego dobrego!
Łukasz Zbroszczyk, Katarzyna Łapińska-Szymańska

Budżet 2020
FINANSE

 Fot. Wysoko w Kątach.  Fot. Wysoko w Kątach.

Minął już rok kadencji obecnego samorządu. W tym czasie 
zaszło wiele zmian w funkcjonowaniu naszej gminy.
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 Oj działo się! W Smolcu przy okazji finału WOŚP. Fot. Mariusz Gurdziel.

ROZMAITOŚCIOCHRONA ŚRODOWISKA

Czy wiesz, czego nie wiesz o segregacji?

Podział surowców do recyklingu
Surowce wtórne dzielimy na 4 frakcje, warto przygotować dla nich osobne 
worki lub pojemniki w mieszkaniu, co ułatwi nam ich segregację. Odpady, 
których dotyczy recykling to szkło (zielony pojemnik lub worek), papier (nie-
bieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz bioodpady (brązowy). 
Wszystko poza tymi kategoriami należy do opadów resztkowych (zmiesza-
nych – 5 frakcja), a więc odpady, które nie nadają się do umieszczenia  
w workach lub pojemnikach na segregację (czarny lub zielony pojemnik). 

Zanim wyrzucisz…
Jak sprawnie i prawidłowo segregować odpady? Po zapoznaniu się z podsta-
wowymi zasadami czynność tę warto zmienić w codzienny nawyk. Pierwszy 
krok to właściwa ocena danego odpadu – z jakiego materiału jest wykonany 
i do jakiego pojemnika powinien być wrzucony. Pamiętajmy przy tym, że nie 
segreguje się opakowań z resztkami jedzenia czy kartonów z płynami w środku. 
Powinny one być przed wyrzuceniem opróżnione, ponieważ zanieczyszczą 
inne surowce w pojemniku. Nie jest natomiast konieczne płukanie butelek czy 
zrywanie naklejek. Proste, prawda? Dobrą praktyką jest również odkręcanie 
nakrętek i zgniatanie plastikowych butelek, kartonów, puszek z aluminium, 
przez co oszczędzimy dużo miejsca w koszu.
Niestety często zdarza się, że niektóre rodzaje odpadów wywołują w nas 
konsternację lub po prostu błędnie wrzucamy je do nieodpowiednich po-
jemników. Warto przyswoić sobie następujące podziały:

Pojemnik na papier
Tu trafia papier biurowy, kartony, torby, gazety, magazyny, opakowania pa-
pierowe. Nie wyrzucamy do niego jednak papieru zanieczyszczonego (np. 
tłuszczem), odpadów higienicznych, papieru lakierowanego i foliowanego itp.

Pojemnik na szkło
Możemy tu wrzucić szklane butelki i słoiki bez nakrętek oraz opakowania 
szklane po kosmetykach. Jednak nie każdy rodzaj szkła nadaje się do se-
gregacji, np. znicze, ceramika – porcelana, talerze czy szkło żaroodporne 
powinny trafić do odpadów zmieszanych.

Pojemnik na metale i tworzywa sztuczne
Powinny trafić tu opakowania plastikowe oraz metalowe: puszki, kartony po 
mleku i sokach, folia aluminiowa. Natomiast nie wrzucamy zabawek, opa-
kowań po farbach, lakierach, olejach, opakowań z gumy oraz sprzętu elek-
tronicznego i części samochodowych (nawet wykonanych z plastiku).

Pojemnik na bioodpady
Nie wrzucamy tu popiołu, ziemi, kamieni, resztek mięsnych, kości i odcho-
dów zwierzęcych. Do tego pojemnika powinno trafić wszystko, co jest orga-
niczne i podlega rozkładowi, a więc np.: trociny, skoszona trawa, kora drzew, 
gałęzie, liście, odpady spożywcze i kuchenne.

PSZOK
Obok wyżej wymienionych kategorii jest jeszcze jedna – inne odpady, tj. np. 
leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, które osobno 
powinny trafić do tzw. PSZOKów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o od-
padach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumula-
tory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących 
chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD 
(tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmie-
szanych. Można je oddać do specjalnie wyznaczonych punktów w sklepach 
i aptekach, a także do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), 
zorganizowanym przez gminę. 

Zasad dotyczących segregacji odpadów jest kilka. Zanim wejdzie nam ona 
w nawyk, warto skorzystać z przydatnej ściągi, którą zamieszczamy obok.

Co zyskujemy na segregacji odpadów?
Pamiętajmy, że od naszej segregacji zależy to, ile drzew ocalimy (papier), ile 
energii zaoszczędzimy (szkło), ile ropy naftowej nie zużyjemy (tworzywa 
sztuczne) oraz ile wartościowego nawozu uzyskamy dla życia organicznego 
(biodpady), a im mniej będzie w naszych koszach odpadów, tym mniejszy 
obszar składowisk i wynikających z nich zanieczyszczeń. Dbajmy o to razem!
Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) brzmi 
– należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego 
przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Metale i tworzywa sztuczne, 
papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie 
osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzie-
lanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowar-
tościowe surowce do ponownego przetworzenia.
No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi 
odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na 
papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy 
tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmiesza-
nych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.
Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy 
je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po 
pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie 
szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.
Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz 
przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biode-
gradowalne (BIO). W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy środki finan-
sowe na kompostowniki dla mieszkańców. Co ważne, ani szkła, ani plastiku 
czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady se-
gregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym 
etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Stawiasz pierwsze kroki w segregacji? A może po prostu nie do końca masz pewność, do jakich pojemników  
powinny trafiać poszczególne odpady? Spokojnie. Wystarczy opanowanie kilku podstawowych zasad, aby segre-
gacja odpadów stała się prostym nawykiem. Zapoznaj się z naszymi informacjami i segreguj bez wysiłku.

Temperatura powietrza 00C. Temperatura 
wody 70C. Zimno? Nie dla nich!

– Jako Klub Morsa Kąty Wrocławskie spotykamy się drugi 
sezon – opowiada inicjator zimnych kąpieli Marek Durski. 
Na początku było nas niewielu. Teraz co niedzielę kąpieli za-
żywa około 20 osób. – Przygodę z morsowaniem zacząłem 
trzy lata temu, podczas pobytu na Islandii – mówi Marcin 
Lizak, członek Klubu Morsa. – Morsowanie podnosi u mnie 
poziom endorfin, już na samą myśl o zbliżającej się kąpieli, 
pojawia się uśmiech – dodaje. – Oczywiście morsowanie to 
wiele korzyści dla organizmu: wzmacnia odporność, poprawia 

Taizé w naszej 
gminie
Blisko 250 osób z Polski, Ukrainy, 
Chorwacji, Austrii, Francji, Szwajcarii, 
Niemiec, Włoch, Słowenii, Białorusi, 
Rumunii i Hiszpanii spędziło ostatnie 
dni starego roku w miejscowościach 
gminy Kąty Wrocławskie.
Byli to pielgrzymi z 15 tysięcznej grupy młodych ludzi z róż-
nych części Europy i świata, którzy przyjechali do Wrocławia, 
by wziąć udział w 42. Europejskim Spotkaniu Młodych Taizé. 
Stolica Dolnego Śląska trzeci raz była gospodarzem spotkania 
pod patronatem Wspólnoty Taizé. Wcześniejsze spotkania 
odbyły się w 1989 i 1995 roku i tak jak w poprzednich latach, 
tak i tym razem mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie otwo-
rzyli swoje domy na przyjęcie gości.  
Grupy organizacyjne pod kierunkiem Beaty i Mariusza Maniak 
w Kątach Wrocławskich oraz Jacka Konopki i Sebastiana 
Kraszewskiego w Smolcu przez kilka tygodni intensywnie 
przygotowywały się do organizacji pobytu pielgrzymów.
Pielgrzymi oprócz udziału we wspólnych modlitwach uczest-
niczyli również w życiu lokalnej społeczności. Były pełne 
emocji i wzruszeń odwiedziny dzieci w Ośrodku Szkolno-  

Młodzi Europejczycy podczas wspólnej zabawy w Smolcu. Fot. Agata Bernady.

Wychowawczym w Jaszkotlu, warsztaty w kuźni, pomoc 
Smoleckiej Grupie Charytatywnej.
Młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 
Wrocławskich, poznali działalność Klubu Młodego Wolonta-
riusza „Replikon”, Fundacji „Pomocna Dłoń” przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wr., Stowarzy-
szenia „Krzyś” Byś Kolorowo Żył oraz Katolickiego Stowarzy-
szenia Charytatywno - Misyjnego im. Sary Gabrieli Ściepuro.

W Sylwestrową noc młodzi ludzie wraz z goszczącymi ich 
rodzinami wzięli udział w zabawie sylwestrowej. Był to praw-
dziwy Festiwal Narodów, w trakcie którego gospodarze mogli 
poznać kulturę krajów swoich gości.
Pielgrzymi nie szczędzili słów uznania dla gościnności i otwar-
tości mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie.

Na podstawie materiałów przesłanych 
przez Macieja Draba i Tomasza Soróbkę

28. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  
w gminie Kąty Wrocławskie

WYRZUCAMY:
yy odkręcone i zgniecione 
plastikowe butelki po napojach,
yy nakrętki, o ile nie zbieramy ich 
osobno w ramach akcji 
dobroczynnych,
yy plastikowe opakowania po 
produktach spożywczych,
yy opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach),
yy opakowania po środkach czys-  
tości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.
yy plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie,
yy aluminiowe puszki po napojach 
i sokach,
yy puszki po konserwach,
yy folię aluminiową,
yy metale kolorowe,
yy kapsle, zakrętki od słoików.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
NIE WYRZUCAMY:
yy butelek i pojemników  
z zawartością,
yy plastikowych zabawek,
yy opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych,
yy opakowań po olejach 
silnikowych,
yy części samochodowych,
yy zużytych baterii i akumulatorów,
yy puszek i pojemników po farbach 
i lakierach,
yy zużytego sprzętu elektronicznego 
i AGD.

WYRZUCAMY:
yy opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą),
yy katalogi, ulotki, prospekty,
yy gazety i czasopisma,
yy papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki,
yy zeszyty i książki,
yy papier pakowy,
yy torby i worki  
papierowe.

PAPIER
NIE WYRZUCAMY:
yy ręczników papierowych i zuży-  
tych chusteczek higienicznych,
yy papieru lakierowanego i powle-  
czonego folią,
yy papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego,
yy kartonów po mleku i napojach,
yy papierowych worków po 
nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych,
yy tapet,
yy pieluch jednorazowych i innych 
materiałów higienicznych,
yy zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych,
yy papieru termicznego (paragony)
yy ubrań.

WYRZUCAMY:
yy butelki i słoiki po napojach  
i żywności (w tym butelki po 
napojach alkoholowych i olejach 
roślinnych),
yy szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale  
połączonych  
kilku  
surowców).

SZKŁO
NIE WYRZUCAMY:
yy ceramiki, doniczek, porcelany, 
fajansu, kryształów,
yy szkła okularowego,
yy szkła żaroodpornego,
yy zniczy z zawartością wosku,
yy żarówek i świetlówek,
yy reflektorów,
yy opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych,
yy luster,
yy szyb okiennych i zbrojonych,
yy monitorów i lamp telewizyjnych,
yy termometrów i strzykawek.

WYRZUCAMY:
yy odpadki warzywne i owocowe 
(w tym obierki itp.),
yy gałęzie drzew i krzewów,
yy skoszoną trawę, liście, kwiaty,
yy trociny i korę drzew,
yy niezaimpregnowane  
drewno,
yy resztki  
jedzenia.

ODPADY BIODEGRADOWALNE
NIE WYRZUCAMY:
yy kości i mięsa,
yy oleju jadalnego,
yy odchodów zwierząt,
yy popiołu z węgla kamiennego,
yy leków,
yy drewna impregnowanego,
yy płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
yy ziemi i kamieni,
yy innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych).

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to,  
czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny 
odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

Tadeusz po swojej pierwszej zimnej kąpieli.

wydolność układu krążenia i ukrwienia skóry. Od trzech lat 
biegam, kąpiele przyśpieszają regenerację i odżywienie  
organizmu oraz redukują stany zapalne. A i ciekawostka,  
odchudzają! – śmieje się.

Z wody wychodzą pierwsze osoby, które spędziły w wodzie 6 
minut. – To dlatego, że robimy to pierwszy raz – mówi  
Tadeusz z Zachowic. – Od dawna chciałem spróbować  
morsowania. Lubię wyzwania, nowe przygody i nie boję  
się zimna – opowiada. – Jednak brakowało mi dopingu,  
towarzystwa. W końcu okazało się, że podobne marzenie  
ma syn i jego dziewczyna. Dzisiaj przyjechaliśmy razem,  
po raz pierwszy i na pewno nie ostatni.
Dla Wojciecha z Kątów Wrocławskich to już kolejna kąpiel. 
– Ciekawe wyzwanie – odpowiada na pytanie o powody,  
dla których zdecydował się na zimne kąpiele. – Mobilizacja 
– dodaje. – Inni się dopiero przeciągają w łóżku, a ja już po 
kąpieli, rozgrzany i zmotywowany do działania. 

Najmłodsza uczestniczka dzisiejszej kąpieli to 10-letnia 
Maja. – Maję zachęcił brat, 13-letni Oskar  – tłumaczy mama 
dzieci Joanna. Oskar po pierwszej kąpieli był bardzo z siebie 
dumny. Wszystkim pokazywał zdjęcia. Maja to widziała  
i dziś też wskoczyła do wody. Nie boję się o nich – mówi 
zdecydowanie Joanna – doda to im odwagi, zahartują się. 
Fajna przygoda.

Klub Morsa w Kątach Wrocławskich spotyka się co niedzielę 
o 8.30 na plaży Zalewu Mietkowskiego. Informacje o działa-
niach Klubu można znaleźć na profilu na FB: Klub Morsa 
Kąty Wrocławskie.

Niedziela 8.30 rano. Na plaży w Mietkowie gromadzi się grupa śmiałków 
– członków i sympatyków Klubu Morsa Kąty Wrocławskie. Najpierw chwila 
rozgrzewki – przysiady, wymachy rąk, trucht w miejscu. Po chwili wbiegają 
do wody. Na brzegu garstka obserwatorów w grubych kurtkach, czapkach 
i rękawiczkach, kuli się z zimna.

W tym roku zbierano datki na rzecz za-
pewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dzie-
cięcej medycynie zabiegowej.

Na terenie naszej gminy działały dwa sztaby w Kątach  
Wrocławskich oraz Smolcu. W obu odbywało się szereg licy-
tacji, koncertów, pokazów, loterii i fantastycznych wydarzeń, 
które miały na celu zebranie jak największej ilości środków 
na powyższy cel. A licytowano m.in. trening personalny z mi-
strzem świata Taekwon-do ITF, kurs tańca, voucher na wizytę 
w parku linowym, obiad w restauracji, wizytę u kosmetyczki, 
słodycze, numer startowy z jedynką Smoleckiej ZaDyszki. 
Szczególnie podziękowania należą się wolontariuszom  
zbierającym datki, a zgromadzili oni w ramach sztabu Kąty 
Wrocławskie 40 196,95 zł a w ramach sztabu w Smolcu 
55 277,65 zł. Łącznie w naszej gminie zebrano: 95 474,60 zł.
Gminnym organizatorom finału WOŚP, wolontariuszom i dar-
czyńcom serdecznie dziękujemy.



ISSN 1732-6176. Nakład: 4000 egzemplarzy. Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Adres redakcji: Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel.+48 71 390 72 00, e-mail: redakcja@katywroclawskie.pl
Godziny pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30, środa: 7.30 – 16.00, piątek: 7.30 – 15.00.

Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu. 
Zabezpieczona została wieża zamkowa i korona murów. Dokonano rekonstrukcji nadproży  
i wymurowano przypory. Oczyszczona została fosa otaczająca zamek. Prace były prowadzone 
pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Wyremontowano linię brzegową istniejących stawów, 
wyczyszczono i odtworzono dno, wyremontowano istniejące urządzenia wodne, wybudowano 
przepust oraz odtworzono rowy. Prace te zostały wykonane w celu rewaloryzacji funkcji i za-
chowaniu stosunków wodnych na terenie parku. Projekt jest dofinansowany w ramach projektu: 
Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez „Rewaloryzację 
zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I” oraz „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin 
dawnego dworu nawodnego w Smolcu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość inwestycji w Smolcu wyniosła ok. 1.591.000,00 zł.  
Wartość dofinansowania to 479.867,35 zł.

Inwestycje w gminie

Zakończono II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jurczycach.
Rozbudowa oczyszczalni pozwoliła na zwiększenie jej wydajności średniodobowej z 2900 m3/d 
do 3650 m3/d, co umożliwi przyjmowanie i efektywne oczyszczanie powstających na terenie 
gminy wszystkich ścieków. Chodzi o ścieki zarówno te dopływające siecią kanalizacyjną,  
jak i dowożone taborem asenizacyjnym. Inwestycja ma możliwość dalszego  rozwoju i jest 
przyjazna dla środowiska. Ścieki oczyszczone w oczyszczani spełniają restrykcyjne wymagania, 
dotyczące ich jakości, również w zakresie azotu i fosforu. Koszt zadania: 4 297 000,00 zł netto.

Zakończono budowę sieci tranzytowej z przepompownią ścieków w Smolcu. Przepompownia 
będzie przetłaczać ścieki ze Smolca do oczyszczalni ścieków w Jurczycach. Etap I – Budowa 
przepompowni ścieków. Nowa przepompownia ścieków przy ulicy Kościelnej w Smolcu zastąpi 
obecną, zwiększając dwukrotnie jej wydajność. Nowy obiekt zabezpieczy Smolec i Krzeptów 
w zakresie kanalizacji na najbliższe lata, uwzględniając jednocześnie budowę nowej szkoły przy 
ulicy Wiśniowej. Aby nowy obiekt wybudowany przy Kościelnej w Smolcu mógł tłoczyć ścieki 
bezpośrednio do oczyszczalni ścieków (obecnie ma to miejsce przez poboczne pompownie 
w Rybnicy i Sadkowie) spółka wykonała inwestycję, polegającą na budowie rurociągów Ø 110 
i Ø 225 o łącznej o długości blisko 3,5 tys. mb. Nowe rurociągi pozwolą na ograniczenie kosztów 
systemu poprzez zmniejszenie liczby pompowni na trasie. Koszt zadań: 4 100 000,00 zł netto.

Kolejna Otwarta Strefa Aktywności już działa. Tym razem w Strzeganowicach. Wartość inwe-
stycji: 154 954,00 zł. Dofinansowanie ze środków FRKF: 50 000,00 zł.

Siłownia zewnętrzna w Kamionnej. Wartość robót to ponad 80 600,00 zł. Wyposażenie: orbi-
trek, biegacz, twister i wahadło, kola tai-chi, prasa nożna i stepper. Na placu zamontowano 
stojaki na rowery oraz wzbogacono plac o nowe nasadzenia. Planowane jest powiększenie 
strefy rekreacyjnej o plac zabaw.

Rozpoczęto prace projektowe parkingu przy przystanku kolejowym w Mokronosie Górnym. 
Inwestycja prowadzona według zasady „zaprojektuj i wybuduj” ma zostać zakończona do 
końca listopada 2020 r. Do końca maja br. ma powstać droga dojazdowa z nowej części  Smolca 
do przystanku kolejowego w Mokronosie Górnym. 

ROZWÓJ

Z nadejściem wiosny otwarta zostanie gminna jednostka. Jaka, dowiesz się po rozwiązaniu rebusa.
Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: redakcja@katywroclawskie.pl.
Trzy pierwsze osoby otrzymają gadżety gminne.


