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Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku składają
Jarosław Wojciechowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich

Antoni Kopeć
Burmistrz Miasta i Gminy
Kąty Wrocławskie

Czas wyborów minął – rozpoczyna się okres
realizacji wyborczych obietnic
Szanowni Państwo,
Dobiega końca 2014 rok, opadły wyborcze emocje i wszyscy przygotowujemy się do Świąt. Boże Narodzenie to dla nas szczególny czas
– czas, w którym podsumowujemy powoli mijający rok. W bieżącym
roku tego podsumowania dokonaliśmy jeszcze w listopadzie, gdy wielu
z nas stawało w wyborcze szranki. Okres przed każdymi wyborami, nie
tylko samorządowymi cechuje się tym, że każdy kto zabiega o zaufanie wyborców składa szereg deklaracji, aby uzyskać akceptację swojej
osoby przed wyborczą urną. Wiele z tych obietnic, bardzo często jest
zdecydowanie na wyrost, ale myślę, że nie zawsze wynika to z chęci
wprowadzenia wyborcy w błąd, lecz po prostu z braku pełnej wiedzy
o możliwościach zrealizowania przedstawianych obietnic. Tak jak napisałem na początku wyborcze emocje opadły, Państwa przedstawiciele do podejmowania decyzji przez najbliższe 4 lata zostali wybrani
i teraz nadchodzi czas wytężonej pracy, aby tego zaufania nie zawieść.
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Chciałbym zaapelować do Wszystkich, którzy jeszcze niedawno stali
naprzeciw siebie, aby wspólnie razem pracowali, a jeżeli nie jest to możliwe to sobie wzajemnie nie przeszkadzali, a całą energię skoncentrowali na współtworzeniu nowej, lepszej przyszłości naszej gminy.
Zgodnie z naszą tradycją Święta Bożego Narodzenia to czas przebaczania sobie nawzajem i puszczania w niepamięć wszystkiego co
mogło nas dzielić w minionym roku. Jestem przekonany, że przed nami
czas wielkich szans, których nie możemy zaprzepaścić. Ze swej strony
zrobię wszystko, by minimalizować nieporozumienia i budować zgodę,
która jest dla nas szansą na przyszłość. Życzę wszystkim pomyślności
w Nowym Roku, zgody w rodzinach i relacjach sąsiedzkich dla dobra
nas wszystkich.
Burmistrz MiG Kąty Wrocławski
Antoni Kopeć
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I N F O R M AC J E R A DY M I E J S K I E J

Nowe wyzwania przed Radą Miejską kadencji 2014-2018
Kiedy otrzymacie Państwo grudniowe
wydanie Biuletynu Informacyjnego radni będą
już po dwóch sesjach i spotkaniach wszystkich komisji. Koniec roku, prace nad nowym
budżetem na 2015r., powiększony skład Rady
z 15 do 21 radnych i oczywiście uwarunkowania wynikające z kampanii wyborczej
oraz jej wyniki stawiają przed radnymi nowe
wyzwania i dużą odpowiedzialność.
Listopadowe wybory wraz z kampanią
wyborczą to już przeszłość, ale chciałbym
żeby każdy z nas wyciągnął wnioski, mając na
uwadze dalsze wzmacnianie naszej lokalnej
samorządności i zapewnienie coraz lepszych
warunków życia wszystkim mieszkańcom
gminy.
Jesteśmy gminą, która potrafi wykorzystywać własne atuty, szczególnie wynikające
ze swojego położenia i infrastruktury komunikacyjnej. Zapewnienie współpracy ze
wszystkimi, którzy pragną zaangażować się
w jakąkolwiek działalność na rzecz rozwoju

gminy i rozsądne gospodarowanie gminnym
majątkiem to najważniejsze zadanie dla Rady
obecnej kadencji.
Podczas tych pierwszych spotkań radnych
przy udziale Burmistrza i pracowników urzędu
oraz jednostek organizacyjnych akceptowany
jest inwestycyjny charakter budżetu z jeszcze większym wykorzystaniem środków
zewnętrznych jak i też zwrócenie uwagi na
zwykłe, małe ale uciążliwe problemy naszych
mieszkańców.
Jednymi z pierwszych zadań, oprócz bieżącej
działalności Rady będą:
- utworzenie młodzieżowej rady gminy
i gminnej rady seniorów po spotkaniach
i konsultacjach ze wszystkimi środowiskami
młodzieżowymi i seniorów
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
w tym zwiększenie środków finansowych
na ich działalność, szczególnie w zakresie
zadań realizowanych na potrzeby naszych

dzieci i seniorów/sport, kultura, oświata,
programy zdrowotne, rehabilitacja/
- w ramach polityki prorodzinnej rozważenie
możliwości wydania gminnej Karty Dużej
Rodziny przy zaangażowaniu większej liczby
podmiotów z terenu naszej gminy, dającej
rodzinie wielodzietnej ulgi przy korzystaniu
z różnych usług
Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy w jak najszerszym zakresie. Aktualnie
Rada powołała sześć komisji, jasno i czytelnie
określając zakres ich działania. Proszę o wykorzystanie możliwości współpracy z radami
sołeckimi i osiedlowymi w rozwiązywaniu
lokalnych problemów. O bieżącej pracy Rady
będziecie Państwo informowani na stronie
internetowej urzędu, gdzie również jak
najszybciej zostaną umieszczone plany pracy
komisji i Rady na 2015r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Wojciechowski

ŚLUBY 2015
Szanowni Państwo!
Informujemy, że w 2015 roku będzie istniała dodatkowo możliwość
zawarcia związku małżeńskiego cywilnego w siedzibie tut. Urzędu Stanu
Cywilnego w następujące soboty tj.:
17.01.2015; 21.02.2015; 21.03.2015; 18.04.2015; 16.05.2015; 13.06.2015;
25.07.2015; 22.08.2015; 19.09.2015; 17.10.2015; 18.11.2015; 12.12.2015.
Przypominamy, że termin oczekiwania na zawarcie związku
małżeńskiego cywilnego wynosi miesiąc.

Ponadto bardzo prosimy wszystkie małżeństwa zamieszkałe na
terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Gminy Mietków, które w
2015 roku obchodzą rocznicę 50-lecia, 60-lecia lub 65-lecia pożycia
małżeńskiego i chcą z tej uroczystej okazji otrzymać przyznawane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale o kontakt telefoniczny
pod nr (071) 390-72-18, bądź osobiste zgłoszenie jubileuszu w tut.
Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój nr 3). Ponadto informujemy, że czas
oczekiwania na medale wynosi od 3 do 6 miesięcy.
Urząd Stanu Cywilnego

OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW W 2015 ROKU
Informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2015 roku nie zmienią się, pozostaną na poziomie z roku 2014.
Będą wynosiły:

15,00 zł os./ m-c - jeżeli odpady są segregowane
20,00 zł os./ m-c - jeżeli odpady są niesegregowane
TERMINY PŁATNOŚCI W 2015 ROKU:
I RATA do 15 MARCA 2015
II RATA do 15 MAJA 2015
III RATA do 15 WRZEŚNIA 2015
IV RATA do 15 LISTOPADA 2015
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ BEZ WEZWANIA
NA INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH, U SOŁTYSÓW LUB NA OGÓLNE KONTO GMINY

- 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001
W związku z powyższym podatnicy, którzy w 2014 roku złożyli deklaracje, a nie uległy zmianie dane będące podstawą ustalenia
wysokości opłaty (sposób odbierania odpadów, liczba osób)

NIE MAJĄ OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI ZA 2015 ROK
Nowi mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie oraz osoby, które do tej pory deklaracji nie złożyły mają obowiązek złożyć je w urzędzie, w
BOK w Gniechowicach lub w Smolcu, albo przesłać za pośrednictwem poczty w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.
Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, wBiurach Obsługi Klienta w Gniechowicach i w Smolcu,
u sołtysów, a także na stronie internetowej:www.katywroclawskie.plw zakładce Samorząd – Podatki.
WYDZIAŁ POiEA
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STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2015 ROKU
1.od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
– 4,33 zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego:
– 0,39 zł od 1m² powierzchni, jeżeli łączna
powierzchnia tych gruntów nie przekracza
0,5 ha,
– 0,41 zł od 1 m² powierzchni, jeżeli łączna
powierzchnia tych gruntów przekracza 0,5
ha;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych zprowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 22,15 zł od 1m²
powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,33 zł
od 1m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,53
zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 7,41 zł od 1m² powierzchni
użytkowej, a dla powierzchni budynków
gospodarczych wyłączonych z gospodarstw
rolnych przekazanych w zamian za
świadczenia uregulowane w ustawie o
ubezpieczeniu społecznym rolników, z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 3,71 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
3.od budowli:
a) służących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz od rurociągów wody – 0,5%
ich wartości,
b) pozostałych - 2% ich wartości.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH W 2015 ROKU
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
755,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9ton włącznie 1205,00 zł,
c) powyżej 9ton, a poniżej 12 ton 1395,00 zł,
2. od samochodów ciężarowych zzawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne odopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton 2308,00 zł,
3.od samochodów ciężarowych zinnym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż
18 ton 2308,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 18 ton 2764,00 zł,
4. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony, aponiżej 12 ton 1411,00 zł,
5. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, odopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12ton, amniejszej niż
36 ton 1804,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 36ton 2308,00 zł,
6. od ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie
znaczepą lub przyczepą, z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej
niż 31 ton 2017,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej
niż 40 ton 2351,00 zł,
c) równej lub wyższej niż 40 ton 3041,00 zł,
7.od przyczep inaczep, które łącznie zpojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą:

a) od 7 ton, aponiżej 12 ton 1209,00 zł,

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, odopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12ton, amniejszej niż
36ton 1411,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 36ton 1784,00 zł,
9. od przyczep lub naczep z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12ton, amniejszej niż
28 ton 1411,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 28ton, aniewyższej niż
36ton 1531,00 zł,
c) wyższej niż 36ton 1881,00 zł,
10. od autobusów w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1411,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc
2305,00 zł.
Dla pojazdów określonych w pkt. 1, 4, 7 i 10
wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki
podatku zwiększa się o 2 % w stosunku do
stawki określonej wuchwale.
Dla pojazdów określonych w pkt. 1, 4, 7 i 10
posiadających katalizatory stawki podatku
zmniejsza się o 2% w stosunku do stawki
określonej w uchwale.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości –
nieruchomości (budynki, budowle, grunty)
zajęte na działalność wzakresie:
- kultury, kultury fizycznej, sportu,
- działalności bibliotecznej, świetlic,
- ochrony przeciwpożarowej,
- pomocy społecznej,
- cmentarzy,
pod warunkiem faktycznego prowadzenia
przez właścicieli lub użytkowników tych
nieruchomości działalności statutowej, do
której zostali powołani. Powyższe zwolnienie
nie obejmuje budynków lub ich części zajętych
na cele mieszkalne, budynków gospodarczych,
garaży itp. przekazanych w użytkowanie
innym osobom fizycznym lub prawnym
oraz budynków lub ich części, budowli,
gruntów wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej.
Wydział POiA

Plan gospodarki
niskoemisyjnej –
zaproszenie do
zgłaszania się
W związku z przystąpieniem Gminy
Kąty Wrocławskie do opracowania „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego” prosimy o zgłaszanie
przez podmioty nie związane z samorządem,
a funkcjonujące w granicach gminy, działań
z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
oraz prowadzonych lub planowanych działań
edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii,
gospodarki odpadami, zmian klimatycznych
a także oszczędności zasobów naturalnych,
celem ujęcia ich w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej. Zgłoszenie powinno zawierać
nazwę jednostki zgłaszającej, planowany
zakres prac z możliwym spodziewanym
efektem ograniczenia zużycia medium lub
uniknięcia emisji CO2. Umieszczenie podmiotu
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi
zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania
w konkursach m.in. w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
(POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zgłoszenia
należy dokonywać poprzez rejestrację na
stronie internetowej www.infopgn.pl.
Wydział PRiI
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Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje wszystkich klientów, że zgodnie z art.24
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001 roku /Dz.U.2006
Nr 123 poz.858 z póż.zm/ stawki i opłaty dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku będą wynosić:

Wysokość stawek i opłat za dostarczoną wodę:
Taryfowa grupa odbiorców

Nazwa
grupy

Cena w zł/m³

Stawka opłaty
abonamento-wej
w zł /odbiorcę /
m-c
netto
brutto

netto

brutto

W1

3,23

3,49

6,90

7,45

Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczane na podstawie
odczytu wskazań wodomierza głównego - faktura w formie elektronicznej.

W2

3,23

3,49

4,35

4,70

Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczane na podstawie
odczytu wskazań wodomierza głównego i wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej- odczyt ręczny faktura w formie papierowej.

W 3

3,23

3,49

31,14

33,63

Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczane na
podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego i wskazania wodomierza mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej- odczyt ręczny faktura w formie elektronicznej.

W4

3,23

3,49

28,59

30,88

Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczane na podstawie
odczytu wskazań wodomierza głównego i wskazania wodomierza mierzącego ilość wody
bezpowrotnie zużytej- odczyt zdalny faktura w formie papierowej.

W5

3,23

3,49

6,90

7,45

W 6

3,23

3,49

4,35

4,70

W7

3,23

3,49

6,90

7,45

W 8

3,23,

3,49

4,35

W 9

3,23

3,49

6,16

6,65

W 10

4,29

4,63

6,90

7,45

W 11

4,29

4,63

4,35

4,70

W 12

4,29

4,63

31,14

33,63

Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności publicznej
rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego i wskazania wodomierza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej- odczyt ręczny faktura w formie elektronicznej.

W 13

4,29

4,63

28,59

30,88

Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności publicznej
rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego i wskazania wodomierza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej- odczyt zdalny faktura w formie papierowej.

W 14

4,29

4,63

6,90

7,45

Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności publicznej
rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego i wskazania wodomierza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej- odczyt zdalny faktura w formie elektronicznej.

W 15

4,29

4,63

4,35

4,70

W 16

4,29

4,63

6,90

7,45

W 17

4,29

4,63

4,35

4,70

W 18

4,29

4,63

6,16

6,65

Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczane na podstawie
odczytu wskazań wodomierza głównego - faktura w formie papierowej.

Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczane na
podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego i wskazania wodomierza mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej- odczyt zdalny faktura w formie elektronicznej.
Gospodarstwa domowe- osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym rozliczane fakturą
w wersji papierowej
Gospodarstwa domowe- osoby korzystające z lokali w budynku wielolokalowym rozliczane
fakturą w formie elektronicznej.
Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczane na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.
Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności publicznej
rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego - faktura w formie papierowej.
Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności
publicznej rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego- faktura w formie
elektronicznej.
Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności publicznej
rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego i wskazania wodomierza
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej- odczyt ręczny faktura w formie papierowej.

Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności publicznejodbiorcy korzystający z lokali w budynku wielolokalowym rozliczani fakturą w formie papierowej.
Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności
publicznej- odbiorcy korzystający z lokali w budynku wielolokalowym rozliczani fakturą w formie
elektronicznej.
Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności publicznejodbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

4,70

Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców

Nazwa
grupy

Cena w zł/m³

Stawka opłaty
abonamentowej w
zł / odbiorcę / m-c
netto
brutto

netto

brutto

OŚ1

6,20

6,70

2,20

2,38

OŚ2

6,20

6,70

6,55

7,07

Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności publicznej
rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

OŚ3

8,04

8,68

2,20

2,38

Odbiorcy przemysłowi, lokale użytkowe, handlowe, usługowe, logistyczne, użyteczności
publicznej rozliczani na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego korzystający wyłącznie z usług kanalizacyjnych.

OŚ4

8,04

8,68

6,55

7,07

Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczani na podstawie
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Gospodarstwa domowe, gmina, straż pożarna, przedszkola, domy dziecka rozliczani na podstawie
odczytu wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego korzystający wyłącznie
z usług kanalizacyjnych.
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Taryfowa grupa odbiorców

N a z w a
grupy

Odbiorcy odprowadzający ścieki opadowe
i roztopowe do urządzeń kanalizacyjnych

OŚ5

Cena za odprowadzanie ścieków opadowych
i roztopowych za m ² powierzchni zanieczyszczonej
o trwałej nawierzchni wyrażona w zł / m ² / rok
netto
brutto
3,22

Stawka opłaty
abonamentowej w zł /
odbiorcę / m-c
netto
brutto

3,48

0,00

0,00

Stawki opłat netto za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych Spółki.

BZT 5

mgO2/dm3

do 500

500 - 4000

Wysokość dopłaty za kilogram
przekroczonej wartości
Wskaźnika w zł/ netto
20,62

ChZT

mgO2/dm3

do 1000

1000 – 8000

12,38

Azot og

3

mg/dm

do 95

95 - 650

20,62

Fosfor og

mg/dm3

do 15

15 - 75

20,62

Zawiesina og

mg/dm

do 600

600 – 1200

3,82

Parametr

Jednostka

Dopuszczalna wartość
wskaźnika

3

Przekroczona wartość
wskaźnika

Pozostałe parametry wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r (Dz. U. Nr 136, poz.96).
Do cen i stawek opłat dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych.
Stawka

Wyszczególnienie
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu przedsiębiorstwa wynikających z kosztów przeprowadzenia prób
technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług

netto

brutto

150,00

162,00

Jednostka miary

zł / przyłączenie
Zarząd Spółki

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SMOLCU
Bardzo szybko i sprawnie przebiega rozbudowa szkoły przy ul.
Kościelnej w Smolcu. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem,
a sprzyjająca budowie pogoda nie powoduje niepokoju w dotrzymaniu
przez wykonawcę terminu zakończenia całego zadania inwestycyjnego.
Obecny stan zaawansowania prac kształtuje się następująco: część
dydaktyczna - w stanie surowym zamkniętym, natomiast nad częścią
widowiskową montowana jest konstrukcja dachu.
Wydział PRiI

Dzień Niepodległości
11 listopada 1918 r. był bardzo radosnym
dniem dla wszystkich Polaków. To właśnie
wówczas Polska odzyskała niepodległość.
Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie klas
trzecich Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała
Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich
przygotowali dla władz miasta oraz mieszkańców przepiękną inscenizację, którą
zaprezentowali w sali widowiskowej GOKiS.
Nad oprawą artystyczną oraz przebiegiem
akademii czuwały: p. Urszula Szczypniak, p.
Iwona Szwabowska oraz p. Renata Palińska.
Przedstawienie uświetnił występ Szkolnego
Zespołu Ludowego „Haneczka” oraz Zespołu
Tańca Ludowego „Hanka”.

Spotkanie z Mikołajem
Mikołajki to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. Niezwykły gość pojawił się
4 grudnia także w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, razem z czteroma Śnieżynkami. Spotkanie, które przygotowały mamy z Rady Szkoły –
p. Agnieszka Becla i p. Monika Herod-Hasbay, poprowadziła p. Alicja Łęgocka-Drab.Uczniowie
zaśpiewali piosenki dla Mikołaja oraz wzięli udział w quizie, za który otrzymali prezenty. Wrażenia
z tego wyjątkowego dnia z pewnością pozostaną w pamięci dzieci… do przyszłych Mikołajek.
Zespół ds. Promocji Szkoły

Zespół ds. Promocji Szkoły
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SPORTOWE MIKOŁAJKI W SZKOLE W SMOLCU
Dnia 6 grudnia 2014 roku (sobota) odbył
się XI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ FIRM O PUCHAR
DYREKTORA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM.
W tym roku rywalizowało ze sobą siedem firm.
Zwycięstwo odniosła Rada Sołecka, drugie
miejsce Sąsiedzi Team, na podium znalazła się
również reprezentacja Old Boys. Na kolejnych
miejscach uplasowali się: Przybyłek Team,
Ogrodowa Team, reprezentacja Nauczycieli
oraz OSP Smolec. Drużyny otrzymały puchary,
dyplomy oraz drobny upominek. Imprezie towarzyszyła miła atmosfera. Przy dźwiękach świątecznej muzyki zawodnicy mogli regenerować
swoje siły słodkim poczęstunkiem, który ufundował właściciel firmy ADAŚ z Pietrzykowic. Bardzo
dziękujemy i zapraszamy na kolejny turniej za rok.
Organizatorzy

Podziękowanie

Szkolny Klub Kulturalny działający w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika serdecznie dziękuje przyjaciołom szkoły za wsparcie przy obchodach rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego:
panom Czesławowi i Łukaszowi Pudlikom, Arturowi Rajcy, Sławomirowi Hryniewiczowi. Działania
Klubu zawsze mogą liczyć na pomoc Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego i wiceprezesa pana
Jacentego Czapora. Dzięki stałej współpracy z firmą Polkąty pana Marcina Kurpiela członkowie
Klubu uczestniczą w zajęciach Wszechnicy Teatralnej organizowanej przez Teatr Polski we Wrocławiu. Efektem tych spotkań-warsztatów są nagrody- bilety do teatru, dla uczniów za prace
konkursowe. Laureatami w tym roku zostały: Karolina Wasilewska, trzykrotnie Zuzia Wójciak oraz
Zosia Muchorowska i Zosia Brzoza. Zaangażowanie młodzieży zaopatrzone pomocą rzeczową
i finansową odnoszą pożądane efekty, które przekładają się na sukcesy członków Klubu i całej
szkoły.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Kulturalnego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
A. Dudziec, I. Strzelczyk

Informacja Dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego we Wrocławiu
W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których
trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego, oraz możliwością nasilenia
się zjawiska niedozwolonej, tj. bez
wymaganej koncesji eksploatacji
kopalin ze złóż, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu informuje, że:
- działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z
2014r., poz. 613 ze zm.), może być
wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;
- podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności
polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji, jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej
z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając
odpowiedzialności karnej.
Wydział Gospodarki Przestrzennej

6

Podziękowanie

Dziękuję Mieszkańcom Osiedla nr 1 za oddanie licznych głosów na moją osobę.
Składam podziękowanie osobom: A. Rajca,
M. Jura, M. Kuszewski, K. Tkacz, R. Pudlik, które
przyczyniły się pracą społeczną przy wylaniu
płyty betonowej do gry w koszykówkę.
Wszystkim Mieszkańcom Osiedla życzę
zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015.
Czesław Pudlik

Podziękowanie

W imieniu szczęśliwych dzieci z Pełcznicy
i Kozłowa, dziękujemy Radnemu Łukaszowi
Zbroszczykowi, za zaproszenie w dniu 7 grudnia do Kościoła w Pełcznicy Świętego Mikołaja
z workiem pełnym prezentów.
Rodzice

PODZIĘKOWANIA

Mieszkańcom z mojego okręgu wyborczego za okazane zaufanie i oddanie na mnie głosu serdecznie dziękuję.
Z poważaniem – Elżbieta Drab
Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Sadowic i Małkowic, którzy mi zaufali i
oddali na mnie głos. Postaram się Was nie zawieść i zdobyć zaufanie tych, którzy dokonali
innego wyboru. Życzę też wszystkim mieszkańcom zdrowych, ciepłych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń
w Nowym 2015 Roku.
Radny Wiesław Skrętkowicz

PODZIĘKOWANIE

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Kątach Wrocławskich
składa serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe i rzeczowe naszego Oddziału:
1. Gminie Kąty Wrocławskie
2. Panu Bogdanowi Szelepin – Prezesowi Torf
Corporation Fabryka Leków sp. z o.o. w Kątach
Wrocławskich
3. Państwu Jolancie i Sławomirowi Hryniewiczom
4. Panu Romanowi Górczyńskiemu – Prezesowi
BS Kąty Wrocławskie
5. Panu Henrykowi Kuźmińskiemu – Dyrektorowi
WBK Bank Zachodni oddz. w Kątach Wrocławskich
6. Panu Mieczysławowi Korkuś – właścicielowi
F.H.U. KOMEX w Kątach Wrocławskich
W imieniu, Zarządu
Marianna Nowicka

ŻYCZENIA
Ciepłych i udanych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym i prywatnym wraz z
nadchodzącym Nowym 2015 Rokiem życzy
Danuta Drożdż.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmowanie ogłoszeń: 71/390 71 46
•

Wywóz gruzu i odpadów w
kontenerach, tel. 693066151

•

Kupię dom lub rozpoczętą budowę,
tel. 731 72 00 01
Sprzedam dom do małego wykończenia
tel. 511 458957
SPRZEDAM GRUNTY ORNE, Pełcznica
0,83ha (0,17ha las) działka nr 156, 157;
cena 25 tys., tel. 601883 868
Sprzedam kury nioski Kąty Wr., 		
tel. 781301 320
Monitoring dla każdego, do domu i do
firm, tel. 695738335
Cyklinowanie, układanie i remonty
podłóg, tel. 601771329
Kupie grunty rolne, tel. 883926180
Kupię działkę siedliskową lub
budowlaną do 30 ar., tel. 731 72 00 01
Sprzedam szeregówkę w Sadowicach
(230 tys.) lub zamienię na mieszkanie
z dopłatą, tel. 723495 586		
ZŁOTNIK-usługi naprawy Kąty Wr. ul.
Sikorskiego 1 (kantor), tel. 506043505
Drewno kominkowe i opałowe,
Pełcznica, tel. 508336713

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Korepetycje: matematyka, fizyka –
wszystkie poziomy, Kąty Wr., 		
tel. 698967083

WS
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Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Rynek-Ratusz 1

godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30; środa 7.30-16.00; piątek 7.30-15.00
tel. +48 71 390 72 00, fax +48 71 390 72 01, www.katywroclawskie.pl, e-mail: urzad@katywroclawskie.pl

