
Przedkładany projekt opracowano w oparciu o wymogi 
obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w zakresie art. 
212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących ele-
menty uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorial-
nego jak również  w oparciu o obowiązującą klasyfikację 
budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale 
dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma 
szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. 

Prognozowane dochody gminy na rok 2013 zostały 
ustalone na poziomie  15 386 990 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:
1.Dochody bieżące – 14 871 990 zł
2. Dochody majątkowe – 515 000 zł.

Strona dochodowa projektu budżetu na 2013 r. opiera 
się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, 
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu pań-
stwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględ-
niono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem 
gminy, zachowując  zasadę, że wydatki bieżące nie mogą 
być wyższe niż dochody bieżące.

Na rok 2013 zaplanowano wydatki na kwotę  
15 030 575 zł, z tego:

1. Wydatki  bieżące – 13 260 575 zł   
2. Wydatki  majątkowe – 1 770 000 zł.   

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność  
gminy i prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące 
dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych 
gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się prze-
pisów prawa jak również zwiększających się kosztów sta-
łych i potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków sztyw-
nych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, świad-
czenia społeczne, obsługa długu) w wydatkach ogółem 
wynosi 71,50%. Sprawia to, że elastyczność wydatków nie 
jest wysoka.

 Z roku na rok znacząco wzrastają wydatki na oświatę,  
w 2013 roku gmina do zadań oświatowych, poza subwen-
cją, dopłaci kwotę 1 775 630 zł. Przyznana kwota subwencji 
oświatowej (2 752 885 zł) nie wystarczy nawet na pokrycie 
wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi, które zapla-
nowano w kwocie 3 753 135 zł. 

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  
(2 947 400) gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 
1 020 600 zł. Łącznie, te działy, w budżecie na rok 2013 
stanowić będą 56,38% wydatków bieżących co daje kwotę 
7 475 915 zł.

Analizując w powyższy sposób pozostałe wydatki bie-
żące budżetu, należy stwierdzić, że sztywne wydatki w 
coraz większym stopniu będą determinować budżet gminy, 
co w konsekwencji spowoduje konieczność ograniczania  
i rezygnowania z niektórych wydatków gminy.  

Na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w wyso-
kości 1 770 000 zł, z czego:

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na budowę 
drogi powiatowej w 2013 r. oraz adaptacje budynku przy 
ul. Piastowskiej 69,  renowację zespołu budynków miesz-
kalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej. Ponadto 
projekt budżetu zakłada dalsze inwestowanie w budowę 
oświetlenia, modernizację lokalnych kotłowni. W projek-
cie budżetu na rok 2013 wskaźnik wydatków inwesty-
cyjnych w wydatkach ogółem wyniesie 11,78%.

Nadwyżka operacyjna (bilans bieżący jako dodatnia róż-
nica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżą-
cymi), rosnące wydatki bieżące zmniejszają wolne środki 
na inwestycje oraz ograniczają wydatki na obsługę długu, 
ograniczając tym samym możliwości inwestycyjne gminy.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2018, 
przedkładanej wraz z projektem budżetu na rok 2013, 
która  zawiera m.in. informacje:  

Spłata i obsługa długu w poszczególnych latach
w 2013 roku – 1 101 715 zł, z tego rozchody – 856 415 zł
w 2014 roku – 985 400 zł, z tego rozchody – 827 000 zł
w 2015 roku – 1 096 512 zł, z tego rozchody – 948 768 zł
w 2016 roku – 963 387 zł, z tego rozchody – 858 832 zł
w 2017 roku – 835 690 zł, z tego rozchody – 752 700 zł
w 2018 roku –260 353,5 zł, z tego rozchody – 191 198,5 zł. 

Kwota  długu
Zadłużenie planowane na koniec roku w poszczególnych 

latach gminy wynosi:
2013 – 3 578 498,5 zł
2014 – 2 751 498,5 zł
2015 – 1 802 730,5 zł
2016 – 943 898,5 zł
2017 – 191 198,5 zł
2018 - „0” zł.
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Radni Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
20 grudnia 2012 roku większością głosów 

przyjęli projekt budżetu Gminy Piława Górna 
na 2013 rok przedłożony przez Burmistrza. 

Budżet Gminy Piława Górna na 2013 rok
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Różne rozliczenia 
105 000,00 zł 

Działalność usługowa 
41 664,00 zł

Administracja publiczna  
2 395 242,00 zł 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 
1 154,00 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 
2 743 500,00 zł 

Transport i łączność
441 000,00 zł 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

34 200,00 zł 
Obrona narodowa 

5 000,00 zł 

Kultura fizyczna 
134 000,00 zł 

Rolnictwo i łowiectwo 
12 000,00zł 

Ochrona zdrowia 
92 800,00 zł 

Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego 

375 000,00 zł 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

890 300,00 zł 

Pomoc społeczna 
2 947 400,00 zł 

Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

38 500,00 zł 

Oświata i wychowanie 
4 468 828,00 zł 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
59 687,00 zł Spłata kredytów, pożyczki, 

wykup obligacji 
856 415,00 zł 

Obsługa długu publicznego 
245 300,00 zł 

Wydatki + Rozchody 
Budżetu Gminy 
15 886 990,00 zł 
w tym wydatki: 
15 030 575,00 zł 

         Dochody + przychody
W budżecie na 2013 rok zaplanowano 

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 4 558 616,00 zł.
2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód 
    budżetu państwa 2 278 697,00 zł.
3. Dochody majątkowe gminy 515 000,00 zł. 
    w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 
    ze środków UE i budżetu krajowego - 200 000,00 zł 
4. Dotacje celowe 2 348 440,00 zł.
5. Dotacje celowe oraz środki na realizację zadań  
    bieżących finansowanych ze środków UE  
    i budżetu krajowego 213 551,00 zł. 

plan na 2013 rok 

6. Pozostałe dochody 1 369 320,00 zł. 
7. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa  
    i wyrównawcza w kwocie 4 103 366,00 zł. 

Dochody ogółem wg planu na rok 2013 
wynoszą 15 386 990, 00 zł

Przychody wg planu wynoszą 500 000,00 zł
Razem Dochody + Przychody 

15 886 990,00 zł 
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Inwestycje do realizacji w 2013 roku
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3004D pomiędzy Piławą Górną 
    a Przerzeczynem Zdrojem (etap II ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej 
    nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej).
2. Adaptacja budynku w Piławie Górnej ul. Piastowska 69.
3. Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej 
    przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67.
4. Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 5b.
5. Modernizacja kotłowni lokalnej pl. Piastów Śląskich 6.
6. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
7. Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
    i gospodarki wodnej (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków).

Zadania do kontynuacji w 2013 roku
1. Wspieranie rozwoju czesko-polskich aktywności sportowych, 
    kulturowych i edukacyjnych.
2. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
    szkoły podstawowej w Piławie Górnej.
3. Przedszkolaki z Piławy Górnej.

Zadania zrealizowane w 2012 roku
1. Renowacja zespołu budynków mieszkalnych przy ulicy Piastowskiej 
    nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67.
2. Adaptacja budynku przy ulicy Piastowskiej 69 (kontynuacja w 2013 r.).
3. Modernizacja nawierzchni ulicy Krótkiej.
4. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr 3004 D. 
5. Doposażenie palców zabaw przy ulicy Okrzei i na osiedlu Młyńskim. 
6. Doświetlenie dróg gminnych i powiatowych (ulica Sąsiedzka i Piastowska).
7. Wymiana okurtynowania w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury (II etap).
8. Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
    w Piławie Górnej.
9. Remont ulicy Kośmińskiej.
10. Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, 
      kulturowych i edukacyjnych.
11. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Piława Górna.
12. Nieodkryte kontynenty - zostań Kolumbem własnego umysłu 

Inwestycje do ewentualnej realizacji 
w ramach posiadanych środków 

lub pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych
1. Wymiana okien w sali gimnastycznej gimnazjum w Piławie Górnej.
2. Modernizacja wiaduktu drogowego.
3. Modernizacja ulicy Wąskiej. 
4. Wykonanie dokumentacji na skatepark i siłownię. 
5. Utworzenie centrum edukacji ekologicznej Natura 2000 w Piławie Górnej 
    wraz ze ścieżką ekologiczną. 
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1. Dla zadania pn. 
„Wspieranie rozwoju 
polsko – czeskich aktyw-
ności sportowych, kul-
turowych i edukacyj-
nych” w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu 
Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika 
Czeska – Rzeczypospolita 
Polska 2007-2013 w Euro-
regionie Glacensis pozy-
skano dofinansowanie w 
kwocie 56.497,27  przy 
wartości  całości zadania 
66.467,38 zł. 

2. Dla zadania pn. „Indy-
widualizacja naucza-
nia uczniów klas I-III w 
Gminie Piława Górna” 
w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX, Działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.2 współ-
finansowany z środków  

Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego pozyskano 
dofinansowanie w kwocie  
82.953,90 zł.

3. Dla zadania pn. „Zakup 
średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP w Piławie Górnej” w 
ramach konkursu Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
pn. „Poprawa bezpieczeń-
stwa  w  Województwie 
Dolnośląskim w roku 2012”  
pozyskano dofinansowanie 
w kwocie 97.000,00 przy 

wartości  całości zadania 
698.760,00 zł.

4. Dla zadania pn. 
„Przedszkolaki z Piławy 
Górnej”, Priorytet IX, 
Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.1 współfinansowany z 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
pozyskano dofinansowanie 
w kwocie  239.372,40 zł.

5. Na realizację w 2012 
roku zadania pn. „Reno-
wacja zespołu budynków 
mieszkalnych zlokalizo-
wanych w Piławie Górnej 
przy ul. Piastowskiej 
9,11A, 25, 27, 33, 45, 52, 
67” w ramach Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Dol-
nośląskiego współfinan-
sowany z środków  Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w 
kwocie 390.000,00 na 2012 
rok przy wartości całości 
zadania 978.925,42 zł

6. Na realizację w 2012 
roku projektu pn. „Nieod-
kryte kontynenty – jak 
zostać Kolumbem wła-
snego umysłu” w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX, 
Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.2 w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecz-
nego, w kwocie  334.382,79 
zł przy wartości całości 
zadania 1.252.227,00 zł.

Gmina Piława Górna 
pozyskała z funduszy 
zewnętrznych kwotę: 
1.200.206,20 zł

Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej pozyskał kwotę; 
60.000,00 zł

Firma „POINT” w partner-
stwie z Gminą Piława Górna 
41.812,40 zł 
___________________
Razem pozyskanych 
funduszy w 2012 roku 
1.302.018,60 zł

Gmina Piława Górna w latach 2012 roku  
w oparciu o możliwości finansowe 

budżetu oraz zgodnie z Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym Gminy Piława Górna na lata 
2007-2013 uzyskała dofinansowanie  
z dostępnych programów i funduszy na  
realizację następujących projektów  
inwestycyjno – infrastrukturalnych:

Pozyskane środki zewnętrzne na zadania gminy w 2012 r.

Inwestycje
Drogi gminne:

1. Modernizacja 
nawierzchni drogi ul. 
Krótka w Piławie Górnej: 
zakres rzeczowy droga 140 
mb, chodnik 170 mb, war-

tość robót 144.358,22 zł.
2. Modernizacja nawie-

-rzchni drogi gminnej 
118064D ul. Kośmińska: 
zakres rzeczowy 460 mb, 
wartość robót 841.367,68 zł.  
Dodatkowo kopalnia 
„SJENIT” przekazała nie-
odpłatnie 7.422,2 t kru-
szywa na podbudowę drogi 
o wartości 117.339,00 zł.

Razem: Drogi - 0,6 km  
            Chodniki - 0,17 km

Drogi powiatowe
1. Modernizacja chodnika 

przy drodze powiatowej nr 
3004 D w Piławie Górnej 
(ul. Piastowska od MOK-u 
do ul. Kilińskiego): zakres 
rzeczowy 640 mb oraz 
chodnika ul. B. Chrobrego 
od nr 5 do 17, zakres rze-
czowy 400 mb.

Koszt wykonania zadania 
109.975,00 zł, w tym dofi-
nansowanie Gminy Piława 
Górna 54.987,50 zł. 

2. Modernizacja chodnika 
przy drodze powiatowej nr 
300D w Piławie Górnej (ul. 
Bolesława Chrobrego od nr 
19 do 21): zakres rzeczowy 
135 mb, wartość robót 
31.886,27 zł, w tym dofi-
nansowanie Gminy Piława 
Górna 5.012,50 zł.

Razem: Chodniki – 1,18 km 

Remonty bieżące:
Remont nawierzchni 

chodnika przy Pl. Pia-
stów Śląskich, utwardze-
nie pobocza drogi przy 
ul. Osiedlowej (parking), 
remonty nawierzchni dróg 
wewnętrznych przy ul. 
Bolesława Chrobrego, 
utwardzenie nawierzchni 
dróg mieszanką kamienną 
lub frezowiną asfaltową 
(ulice: Kościuszki, Sien-
kiewicza, Ligocka, Cicha, 
Ludowa). 

Razem: Chodnik i drogi 
wewnętrzne 0,64 km, 

Koszt prac 60.000,00. zł 

W 2012 roku w Piławie Górnej przybyło 
1.350 m nowych chodników i 600 m 

nowej nawierzchni dróg. Największą inwe-
stycją była gruntowna przebudowa blisko 
półkilometrowego odcinka ulicy Kośmińskiej 
za ponad 841 tysięcy złotych. Remonty bie-
żące przyczyniły się do utwardzenia 640 m 
dróg wewnętrznych i chodników. 

Inwestycje drogowe i remonty dróg

Projekt stwarza dodatkowe miejsca dzieciom w przedszkolu

Ulica Krótka po remoncie
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1. Modernizacja drogi 
gminnej 118064D ul. 
Kośmińskiej w Piławie 
Górnej - 460m od zjazdu 
do kopalni DSS w kierunku 
osiedla Kośmin. 

Wykonawca: Euvoria 
Polska SA.

2. Modernizacja nawie-
-rzchni drogi ul. Krótka 
w Piławie Górnej - 670m2 
nawierzchni asfaltowej, 
247m2 nawierzchni chod-
nika z kostki brukowej beto-
nowej.

Wykonawca: Zakład 
Usługowo – Handlowo – 
Produkcyjny „ZUBIT”.

3. W ramach projektu 
RPO „Renowacja zespołu 
budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w Piławie 
Górnej przy ul. Piastowskiej 
nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52,  

67” w ramach Priorytetu 9, 
Działanie 9.2. zrealizowano 
następujące inwestycje:

Wymiana pokrycia dachu 
z przemurowaniem komi-
nów ul. Piastowska 11A 
w Piławie Górnej. Wymie-
niono 236m2 pokrycia 

dachu i wykonano przemu-
rowanie kominów

Wykonawca: Jan Socha-
nowski „Murarstwo – Cie-
sielstwo”.

Wymiana pokrycia dachu 
przy ul. Piastowskiej 9 
w Piławie Górnej. Wymiana 
441 m2 pokrycia dachu

Wykonawca: Dachmeter.

Remont elewacji budynku 
ul. Piastowska 9.

Wykonawca: Spółdzielnia 
Rzemieślnicza w Ząbkowi-
cach Śląskich.

Wymiana pokrycia dachu 

z przemurowaniem komi-
nów przy ul. Piastowskiej 27 
w Piławie Górnej. Wymie-
-niono 291m2 i wykonano 
przemurowanie kominów

Wykonawca: Dachmeter.
Wymiana tynków elewa-

cji przy ul. Piastowskiej 27 
w Piławie Górnej

Wykonawca: Zakład – 
Remontowo – Budowlany 
Krzysztof Kuśmierek.

Wymiana tynków elewa-
cji ul. Piastowska 33.

Wykonawca: Spółdzielnia 
Rzemieślnicza w Ząbkowi-
cach Śląskich.

Przemurowanie kominów 
na dachu budynku przy ul. 
Piastowskiej 45 w Piła-
wie Górnej.

Wykonawca: Jan Socha-
nowski „Murarstwo – Cie-
sielstwo”.

Wymiana tynków elewa-
cji przy ul. Piastowskiej 45 
w Piławie Górnej

Wykonawca: Zakład – 
Remontowo – Budowlany 
Krzysztof Kuśmierek.

Planowany termin zakoń-
czenia robót: marzec 2013.

4. Adaptacja budynku w 

Piławie Górnej ul. Piastow-
ska 69 na siedzibę Urzędu 
Miasta, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Gminnego 
Centrum Informacji. Wyko-

nanie części nadbudowanej. 
Wykonawca: Firma Usłu-
gowo – Handlowa „IZOL-
SUSZ”

5. Utworzenie placu 
zabaw – Osiedle Młyńskie. 
Dostawa i montaż urządzeń 
zabawowych, wykona-
nie  nawierzchni bezpiecz-
nej w strefie upadkowej 
w sąsiedztwie urządzeń 
zabawowych. Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „APIS”. Dodat-
kowo wykonano nasadzenia 
drzew i krzewów ozdob-
nych.

7. Utworzenie placu 
zabaw w Kopanicy. 
Dostawa i montaż urządzeń 
zabawowych, wykona-
nie  nawierzchni bezpiecz-
nej w strefie upadkowej  
w sąsiedztwie urządzeń 
zabawowych.

Wykonawca: Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe 
„APIS”.

Modernizacja ulicy Kośmińskiej i Krótkiej, 
odrestaurowany zespół kamienic przy 

ulicy Piastowskiej dwa nowe place zabaw  
i kolejny etap adaptacji starej przychodni  
w Piławie Górnej to ubiegłoroczny bilans  
najważniejszych inwestycji remontowo-
-budowlanych.

Inwestycje zrealizowane w 2012 roku

Przebudowa ulicy Kośmińskiej  
- jedna z większych gminnych inwestycji drogowych

Kamienica po renowacji

Na osiedlu Młyńskim stanął nowy plac zabaw

Budynek przy ulicy Piastowskiej 69 ma już przybudówkę
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W roku 2012 dokonano 
zbycia:

1. W drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego:

- 4 nieruchomości nie-
zabudowanych o ogólnej 
powierzchni 26.965 m2. 
Dochód z tytułu ich sprze-
daży wyniósł 107.060 zł. 

- lokalu mieszkalnego o 
pow. 7,70 m2 – dochód 7.180 
zł w tym wpłata za udział w 
działce 1429,30 zł.

2. W drodze bezprze-
targowej na rzecz dotych-
czasowych dzierżawców i 
najemców:

- lokalu mieszkalnego o 
pow. 37 m2 za cenę 31.560 
zł wraz z udziałem w grun-
cie oddanym w użytkowanie 
wieczyste ,

- lokalu użytkowego o 
pow. 64,16 m2 za cenę 59.970 
zł wraz z udziałem w gruncie 
sprzedanym na własność,

- działki o pow. 35 m2,  
zabudowanej budynkiem 
garażu za kwotę 10.240 zł,

- działki o pow. 31 m2, 
zabudowanej budynkiem 
gospodarczym za kwotę 
6.335 zł. Wartość zabudowań 
została zaliczona nabywcy na 
poczet kosztów poniesionych 

z tytułu jego budowy. 
3. W drodze bezprzetar-

gowej w ramach pierw-
szeństwa przyznanego 
przez Radę Miasta w Piła-
wie Górnej, nieruchomości 
o pow. 58 m2 zabudowanej 
stacją transformatorową przy 
ul. Sienkiewicza w Piławie 
Górnej na rzecz spółki akcyj-
nej TAURON. Cena sprze-
daży gruntu – 1.856 zł. Budy-
nek został wybudowany z 
środków spółki. 

Na mocy decyzji Starosty 
Dzierżoniowskiego z dnia 
10.05.2012 r., dokonano 
zwrotu na rzecz następcy 
prawnego dwóch nieru-
chomości o pow. ogółem  
2.234 m2. 

Informujemy ponadto, 
że gmina posiada w swoim 
zasobie następujące nieru-
chomości przeznaczone do 
sprzedaży w drodze prze-
targu:

1. Grunty niezabudo-
wane, przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną:

- działka nr 446/3 – Obręb 
Kopanica o pow. 1.119 m2 
przy ul. Wąskiej w Piławie 
Górnej (usytuowana pomię-

dzy posesjami nr 4 - 8), cena 
wywoławcza 65.000 zł netto,

- działka nr 409/6 – Obręb 
Kopanica o pow. 962 m2 przy 
ul. Limanowskiego w Piła-
wie Górnej, cena wywoław-
cza 40.000 zł netto,

- działka nr 409/7 – Obręb 
Kopanica o pow. 952 m2 przy  
ul. Limanowskiego w Piła-
wie Górnej, cena wywoław-
cza 40.000 zł netto,

- działki nr 403/2 i 50% 
dz. 403/4 – Obręb Kopa-
nica o łącznej pow. 1.051 m2 
przy ul. Limanowskiego w 
Piławie Górnej (usytuowana 
za budynkiem nr 19), cena 
wywoławcza 35.000 zł netto,

- działki nr 403/3 i 50% 
dz. 403/4 – Obręb Kopa-
nica o łącznej pow. 1.106 m2 
przy ul. Limanowskiego w 
Piławie Górnej (usytuowana 
za budynkiem nr 19), cena 
wywoławcza 37.000 zł netto.

- działka nr 290/4 – Obręb 
Północ o pow. 1.372 m2 przy 
ul. Sienkiewicza (usytu-
owana pomiędzy budynkami 
nr 48 a 52). Cena wywoław-
cza 70.000 zł netto.

- działka nr 203 – Obręb 
Północ o pow. 4.249 m2 przy 
ul. Cichej w Piławie Górnej 
(usytuowana pomiędzy 
budynkami nr 4 a 6). Cena 
wywoławcza 49.600 zł netto.

- działka nr 490 – Obręb 
Kośmin  o pow. 1.222 m2 

przy ul. Leśnej w Piławie 
Górnej (usytuowana pomię-
dzy budynkami nr 3 a 7). 
Cena wywoławcza 45.000 zł 
netto.

2. Nieruchomości zabu-
dowane:

- budynkiem wielomiesz-
kaniowym o pow. 931,49 m2 
przy Pl. Piastów Śląskich nr 
4 w Piławie Górnej, prze-
znaczonym do kapitalnego 
remontu. Cena wywoławcza 
250.000 zł

- udział w wys. 33,89%, 
stanowiący pow. 60,44 m2, 
w budynku przy ul. Fabrycz-
nej 5 z przeznaczeniem do 
adaptacji na cele mieszkalne. 
Wartość nieruchomości 
zostanie oszacowana przez 
rzeczoznawcę majątkowego,

- działka nr 343/1 – Obręb 
Kośmin o pow. 829 m2, zabu-
dowana budynkiem gospo-
darczym (inwentarsko-skła-
dowym) przy ul. Leśnej 20 w 
Piławie Górnej. Wartość nie-
ruchomości 56.933 zł netto. 

- działka nr 894/5 – Obręb 
Kopanica o pow. 16 m2, 
zabudowana budynkiem 
gospodarczym o pow. 12,60 
m2, znajdującym się w 
ciągu budynków gospodar-
czych przy ul. Piastowskiej 
27. Wartość nieruchomości 
6.875 zł.

3. Lokal użytkowy o pow. 
73,10 m2 w budynku przy ul. 
Piastowskiej 46 w Piławie 
Górnej. Cena wywoławcza – 
90.177,30 zł  

Osoby zainteresowane 
zakupem nieruchomości 
proszone są o zgłaszanie się 
w Urzędzie Miasta Piława 
Górna, ul. Piastowska 29, 
pok. nr 1. 

Lokale mieszkalne i działki sprzedane  
w ubiegłym roku przyniosły zysk rzędu 

224.201 złotych. Na zainteresowanych 
kupnem majątku gminnego w tym roku czeka 
jeszcze jeden lokal użytkowy, działki przezna-
czone pod budowę domów jednorodzinnych  
i cztery nieruchomości zabudowane. 

Gospodarka nieruchomościami 

ZBM Sp. z o.o. w Piła-
wie Górnej przypomina, 
że zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego (art. 
659 oraz  688), najemcy 
mieszkań komunalnych 
mają obowiązek płace-

nia wynajmującemu czyn-
szu najmu za zajmowane 
lokale mieszkalne oraz 
należności za media, w 
tym: wodę, ścieki i nie-
czystości stałe. Mając 
jednak na uwadze fakt, 

iż wśród rodzin zadłużo-
nych znajdują się również 
rodziny będące w trud-
nej sytuacji finansowej, 
informujemy o możliwości:

- uzyskania propozycji 
zamiany zajmowanego 
obecnie lokalu mieszkal-
nego na lokal mniejszy, co 
obniży koszty utrzymania 
mieszkania,

- ubiegania się w 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Piławie Górnej 

o uzyskanie dodatku 
mieszkaniowego, 

- podpisania ugody 
określającej warunki spłaty 
zadłużenia, rozłożenie 
pozostałej kwoty na raty, 
a nawet częściowe umo-
rzenie.

Uwaga! Podpiszesz 
ugodę i będziesz sys-
tematycznie spłacał 
zadłużenie, umorzymy 
Ci ostatnie raty nawet do 
1.000 zł.

Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. 
w Piławie Górnej przypomina o możliwo-

ści częściowego umorzenia długów najemcy 
mieszkania komunalnego.

Komunikat
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Mieszkaniowy zasób 
gminy został powierzony 
Zarządowi Budynków 
Mieszkalnych w Piławie 
Górnej Spółka z o.o. Dzia-
łania spółki skupiają się 
przede wszystkim na bieżą-
cym utrzymaniu majątku w 
przynajmniej niepogorszo-
nym stanie technicznym i 
remontach mieszkań. 

Podstawę przy określe-
niu potrzeb remontowych 
i modernizacyjnych stano-
wią przeglądy techniczne 
budynków, wykonywane 
zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego oraz zgłosze-
nia lokatorskie i związane 
z nimi wizje lokalne, doko-
nywane przez służby tech-
niczne zarządcy.

W roku 2012 w ramach 
posiadanych środków finan-
sowych wykonano:

1. Wymianę pokryć 
dachowych na 6 budyn-
kach: 

Piastowska 76, Piastow-
ska 78, Piastowska 11, Sien-
kiewicza 112, Sienkiewicza 
72 (częściowa wymiana), 
Lipowa 4.

2. Remont elewacji 
budynku przy ul. Małej 
16.

3. Wymianę drzwi wej-
ściowych do 3 budynków: 

Pl. Piastów Śl. 6, ul. 
Kośmińska 27, Lipowa 2.

4. Wymianę instalacji 
elektrycznych w 10 loka-
lach komunalnych, znaj-
dujących się w budynkach 
przy: 

ul. Piastowska 45, ul. 
Piastowska 20 a (w 2 loka-
lach), ul. Piastowska 9, ul. 
Bolesława Chrobrego 20, 
ul. Szkolna 1, ul. Piastow-

ska 7, Pl. Piastów Śl. 2, ul. 
Kilińskiego 7, ul. Limanow-
skiego 14/7.

5. Wymianę instalacji 
elektrycznych na klatkach 
schodowych w 7 budyn-
kach: 

ul. Pl. Piastów Śląskich 2, 
Pl. Piastów Śląskich 5a, ul. 
Bol. Chrobrego 20, ul. Pia-
stowska 65, ul. Lipowa 4, 
ul. Kwiatowa 2, Piastowska 
7A.

6. Wykonanie toalet  
w 2 lokalach komunal-
nych w budynku przy  
ul. Staszica 4.

7. Doraźne remonty 
wynikające z zaleceń 
kominiarskich, obejmu-
jące:

- wymianę drzwiczek 
kominowych, montaż wkła-
dów kominowych,

- przestawienie pieców 
kaflowych w 9 lokalach 
komunalnych, mieszczą-
cych się w budynkach przy: 
ul. Staszica 4 (2 lokale), ul. 
Sienkiewicza 8, ul. Sienkie-
wicza 72, ul. Sienkiewicza 
88, ul. Krótka 4, ul. Pia-
stowska 82, ul. Kilińskiego 
7, ul. Piastowska 57.

- przemurowanie komi-
nów w 9 budynkach: ul. 
Polna 6, ul. Polna 8, ul. 
Bolesława Chrobrego 20A, 
ul. Wąska 12, ul. Staszica 
4, ul. Piastowska 7, ul. Mała 
2B, Plac Piastów Śląskich 1, 
ul. Osiedle Nowe 4.

Na wykonanie wymie-
nionych zadań wspólnoty 
mieszkaniowe budynków: 
Piastowska 76, Piastowska 
78, Sienkiewicza 112, Mała 
16, Staszica 28, Pl. Piastów 
Śl. 6, ul. Kośmińska 27 uzy-
skały od gminy dofinanso-

wanie w ramach programu 
„Poprawa estetyki miasta”. 
Forma finansowej pomocy 
zapoczątkowana w 2003 
roku zyskała duże uzna-
nie wśród wielu wspólnot 
mieszkaniowych i kontynu-
owana jest do dzisiaj.

Środki finansowe, zapla-
nowane w budżecie gminy, 
tylko w niewielkim stopniu 
pokrywają potrzeby, jakie 
już od lat pojawiają się w 
mieszkaniowym zasobie 
gminy. Budynki komunalne 
w większości wybudo-
wano przed rokiem 1945. 
W trakcie wieloletniej eks-
ploatacji, z uwagi na brak 
środków finansowych, nie 
przeprowadzano w nich 
żadnych remontów kapital-
nych, co w konsekwencji 
doprowadziło do znacznej 
ich degradacji. Pomimo 
zrealizowanych ostatnio 
robót,  bezpośrednio wpły-
wających na stan budynków 
i bezpieczeństwo mieszkań-
ców, stan techniczny wielu 
posesji nadal należy uznać 
za jedynie dostateczny.

Plan na 2013 rok
Przyjęty na 2013 rok plan 

remontów mieszkaniowego 
zasobu gminy został sporzą-
dzony przez Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych sp. z 
o.o. w Piławie Górnej w 
oparciu o zalecenia, nakazy 
i opinie, sporządzone przez 
Spółdzielnię Pracy Usług 
Kominiarskich „Florian” 
w Dzierżoniowie, Usługi 
Kominiarskie w Pieszy-
cach, Zakład Energetyczny 
w Dzierżoniowie, Zakład 
Gazowniczy w Dzierżonio-
wie. Zgromadzone informa-
cje pochodzą z dokonywa-

nych w roku 2012 przeglą-
dów technicznych budyn-
ków, przeglądów kominiar-
skich, instalacji elektrycz-
nych i gazowych, zgłoszeń 
nagłych awarii dotyczących 
na przykład przeciekają-
cych dachów, wadliwych 
pieców w lokalach miesz-
kalnych czy kominów oraz 
remontów mieszkań, tzw. 
„pustostanów”, przed kolej-
nym zasiedleniem.

Z uwagi na ograni-
czone środki finansowe 
oraz konieczność wyko-
nania remontów instalacji 
wewnętrznych, wynikają-
cych z wielu zaleceń i naka-
zów, w roku 2013 w budyn-
kach, w których udział 
gminy przekracza 50%, nie 
planuje się (poza awariami) 
kosztownych remontów 
dachów, elewacji, itp. 

Na początku 2013 roku 
gmina rozpoczęła prace 
przygotowawcze (konsulta-
cje społeczne), w związku 
z planowanym na przy-
szły rok przystąpieniem 
do wykonania kolejnego 
zadania. „Renowacja 
wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych gminy 
Piława Górna” ma być 
realizowana w ramach 
partnerstwa gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego w 
latach 2014 – 2020.

Zadaniem planuje się 
objąć budynki w stu procen-
tach gminne oraz budynki 
wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem gminy, położone 
przy ulicy Piastowskiej i 
Sienkiewicza.

W roku 2013 będą organi-
zowane spotkania z miesz-
kańcami i prowadzone 
rozmowy z właścicielami 
lokali mieszkalnych znaj-
dujących się w budynkach 
wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem gminy, zmie-
rzające do wytypowania 
posesji, których współwła-
ściciele zadeklarują zgro-
madzenie środków finanso-
wych niezbędnych do reali-
zacji zadania, jeszcze przed 
jego rozpoczęciem.

Sześć nowych dachów udało się ułożyć  
w 2012 roku na budynkach mieszkalnych 

zarządzanych przez gminną spółkę. ZBM 
w Piławie Górnej wymieniał też instalacje 
elektryczne, drzwi wejściowe, zrealizował 
remont elewacji, budowę toalet oraz doraźne 
naprawy przewodów kominowych czy insta-
lacji grzewczych. W przyszłym roku zaplano-
wano renowację kolejnych domów przy ulicy 
Piastowskiej i Sienkiewicza. 

Remonty w zasobie mieszkaniowym gminy

Elewacja budynku ul. Mała 16
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W 2012 roku prze-
kształcono 3 nieruchomo-
ści przeznaczone na cele 
mieszkaniowe o łącznej 
powierzchni 974 m². Ich 
wartość rynkowa pomniej-
szona o wartość prawa 
użytkowania wieczystego 
wyniosła 13.820 zł, a łączny 
dochód z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości prze-
znaczonych na cele miesz-
kaniowe po uwzględnie-
niu udzielonych bonifikat  
(w wysokości 80%) 

wyniósł 2.764 zł.
Rada Miejska w Piła-

wie Górnej 27 marca 2012 
roku podjęła uchwałę nr 71/
XIX/2012 w sprawie warun-
ków udzielania bonifikat od 
opłat z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własno-
ści nieruchomości. Zgodnie 
z §1 i 2 uchwały osobom 
fizycznym udzielana jest 
bonifikata od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w 
prawo własności nierucho-
mości zabudowanych na 

cele mieszkaniowe, w tym 
również osobom fizycz-
nym będącym właścicie-
lami lokali mieszkalnych w 
budynku, w którym udział 
w nieruchomości wspólnej 
obejmuje prawo użytkowa-
nia wieczystego. 

W przypadku nieru-
chomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi, 
w których znajdują się 
lokale mieszkalne i lokale 
o charakterze innym niż 
mieszkalne albo lokale 
mieszkalne wykorzysty-
wane na inne cele niż zaspo-
kajanie potrzeb mieszkanio-
wych właściciela, bonifi-
kata od opłaty może zostać 
udzielona wyłącznie właści-
cielom lokali mieszkalnych 
i wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe.

Zgoda na udzielenie 
bonifikaty, o której mowa 
w uchwale, dotyczy tylko 
tych użytkowników wie-
czystych, którzy zobowiążą 

się do dokonania jednora-
zowej wpłaty całej należ-
ności za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności 
oraz nie posiadają wobec 
Gminy Piława Górna zale-
głości finansowych z tytułu 
podatku od nieruchomości i 
opłat za użytkowanie wie-
czyste, związanych z nieru-
chomością, której dotyczy 
przekształcenie

Zgodnie z załącznikiem 
do uchwały wysokość boni-
fikaty w 2012 r. wynosiła 
80%, a kolejnych latach 
wynosić będzie:
- w 2013 r. i 2014 r. – 70 %; 
- w 2015 r. i 2016 r. – 50 %;
- w 2017 r. oraz kolejne  
lata – 0 %.

Szczegółowe informacje 
w Urzędzie Miasta pok.  
nr 1 lub telefonicznie pod 
nr 74 832 49 14.

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści 
trzech nieruchomości zostali  

właścicielami, gdy zdecydowali się  
skorzystać z osiemdziesięcioprocentowej 
bonifikaty, udzielanej przy przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności gruntów przeznaczonych  
na cele mieszkaniowe. Pozostali muszą się 
pospieszyć z decyzją, bo bonifikata  
zmniejsza się z upływem czasu. 

Przekształcenie praw użytkowania nieruchomości

Zgodnie z artykułem 32 
ustęp 2-3 Ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 roku o 
ochronie przeciwpożaro-
wej gmina ponosi koszty 
wyposażenia, utrzymania, 
wyszkolenia i zapewnienia 
gotowości bojowej ochot-
niczej straży pożarnej. Musi 
też finansować ubezpiecze-
nie członków osp i młodzie-
żowej drużyny pożarniczej 
oraz bezpłatne umunduro-
wanie strażaków. 

W 2012 roku Gmina 
Piława Górna przeznaczyła 
na potrzeby miejscowej 
straży pożarnej najwięcej 
środków budżetowych w 
ciągu ostatnich kilku lat. 
Przekazała 383.858 złotych 
na zakup specjalistycznego 
wozu i roczną dotację na 

zadania ustawowe w wyso-
kości 47.000 zł, dodatkowo 
8.000 zł na ekwiwalenty, 
badania lekarskie i szko-
lenia. Członkowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Piławie Górnej otrzymali 

też nowe umundurowanie, 
warte 8.300 zł, jako część 
projektu unijnego reali-
zowanego przez gminę. 
W ubiegłym roku piław-
scy strażacy otrzymali w 
sumie 447.158 zł. Przeka-
zane środki wpłynęły na 
poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców.

W tym roku, zgodnie z 
Uchwałą Nr 113/XVIII 
Rady Miejskiej w Piławie 
Górnej z dnia 20 grudnia 
2012 roku, na działalność 
statutową OSP w Piławie 
Górnej przyznano 25.000 zł.  
Pieniądze mają pokryć 
koszty badań lekarskich, 
zapewnić gotowość bojową 
i zabezpieczyć ekwiwalent 
za udział w szkoleniach 
oraz akcjach ratowniczych. 
Będą przekazane zgodnie z 
umową dotacji. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Piławie Górnej, która jest 
jednostką pomocniczą Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Dzierżoniowie, w ciągu 

ostatnich pięciu lat oprócz 
dotacji podmiotowej otrzy-
mywała dodatkowe wspar-
cie finansowe, średnio 
20.000 zł, na remonty świe-
tlicy, zakup stołów, krzeseł 
itd. Komercyjne użytkowa-
nie obiektu powinno stać 
się ważnym źródłem finan-
sowania działalności orga-
nizacji pozarządowej, jaką 
jest piławska straż pożarna. 
Tymczasem pilnej reali-
zacji wymagają potrzeby 
gminnych jednostek orga-
nizacyjnych. Dla przykładu 
szkołę podstawową czeka 
wymiana instalacji elek-
trycznej, a gimnazjum luks-
ferów w sali gimnastycz-
nej. Zarząd OSP w Piławie 
Górnej na pewno jednak 
podejmie intensywne dzia-
łania w zakresie pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych 
na realizację działań, które 
zaplanował w następnych 
latach.  

Gmina Piława Górna przekazała w ubie-
głym roku blisko 450 tysięcy złotych na 

potrzeby lokalnej Ochotniczej Straży Pożar-
nej. To największa w ciągu ostatnich lat kwota 
wsparcia działalności piławskich strażaków. 

Finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej

W nowym umundurowaniu 
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Oczyszczanie miasta
Gmina Piława Górna 

utrzymuje łącznie 24.841 
mb dróg. Usługi w zakre-
sie oczyszczania miasta i 
zimowego utrzymania dróg 
w 2012 roku wykonywane 
były przez przedsiębiorcę 
wyłonionego w przetargu 

nieograniczonym. Drogi 
powiatowe oraz wpusty 
uliczne utrzymywane były 
na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Dzierżo-
niowie.

W gminie prowadzone 
są zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych. Akcje 
zbierania odpadów, które ze 
względu na swoje rozmiary 
nie mieszczą się w typo-
wych pojemnikach, prowa-
dzono raz na kwartał, aby 
zapobiec zanieczyszczaniu 
terenów zielonych i niele-
galnemu wywozowi odpa-
dów do lasów, rowów czy 
na pobocza dróg. 

Utrzymanie zieleni
Bieżące utrzymanie tere-

nów zieleni miejskiej, czyli 
klombów, rabat, trawników 
i alejek w 2012 roku było 
wykonywane przez przed-
siębiorcę, wybranego w 
drodze przetargu nieograni-
czonego, do którego zadań 
należało m.in.:

- koszenie traw, uzupeł-
nianie ubytków i nawoże-
nie,

- nasadzenia kwiatów 
na klombach, rabatach i w 
gazonach oraz uzupełnianie 
nasadzeń zniszczonych lub 
skradzionych,

- przycinanie żywopło-
tów,  

- karczowanie odrostów 
drzew w drugiej i trzeciej 

części parku przy osiedlu 
Nowym,

- usuwanie wiatrołomów 
z terenów parków i zieleń-
ców,

- prace porządkowe na 
wszystkich terenach zieleni 
miejskiej (usuwanie zanie-
czyszczeń stałych, uprzą-
tanie śmieci i wywóz na 
wysypisko),

- grabienie parku z liści i 
skoszonej trawy w trakcie i 
pod koniec sezonu wegeta-
cyjnego,

- koszenie boisk, utrzy-

mywanie placów zabaw 
znajdujących się na tere-
nach zieleni miejskiej oraz 
koszenie pozostałych tere-

nów gminnych.
W 2012 roku wykony-

wano również zabiegi pie-
lęgnacyjno-sanitarne w 
koronach drzew i usuwano 
drzewa przy drogach oraz 
w parkach (przy osiedlu 
Nowym i przy ul. Chro-
brego), aby uniknąć zagro-
żenia zdrowia i życia miesz-
kańców.

Rzeka Piława
Dzięki skutecznym zabie-

gom urzędu miasta od 
sierpnia do końca paździer-
nika 2012 roku Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu przepro-
wadził na terenie gminy 
remont zabudowy regula-
cyjnej Piławy. Prace objęły 
odcinek rzeki o długości 
1.384 m,          od sklepu przy 
zbiegu ulic Sienkiewicza i 
Stawowej do ulicy Wąskiej, 
a polegały na odmuleniu 
koryta, wykonaniu spoin 
murów, koszeniu porostów, 
wycince i karczowaniu 
krzaków czy wycince drzew 
z koryta rzeki. Przyczyniły 

się do przywrócenia stabil-
nego przepływu i zwięk-
szenia przepustowości 
koryta rzeki oraz poprawy 

bezpieczeństwa przeciwpo-
wodziowego miasta. Odsło-
nięcie zabezpieczeń brzego-
wych znacznie poprawiło 
też estetykę terenów przy-
brzeżnych rzeki przepływa-
jącej przez miasto.

Przydomowe  
oczyszczalnie ścieków
W 2012 roku osoby 

fizyczne i wspólnoty miesz-
kaniowe posiadające nie-
ruchomości na obszarach, 
gdzie nie istnieje możliwość 
podłączenia się do kanali-
zacji, mogły ubiegać się o 
dotację (w wysokości od 
2.500 do 3.000 zł) na dofi-
nansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni 
ścieków. Z możliwości 
skorzystały dwie osoby. 
Udzielono dofinansowania 
w kwocie 5.000 zł. 

Doświetlenie dróg
W ramach zadania 

„Doświetlenie dróg gmin-
nych i powiatowych” w 
2012 roku wykonano: 

- doświetlenie drogi 
wewnętrznej, ul. Sąsiedzka 
7 i 10 (2 punkty świetlne),

- doświetlenie ulicy Pia-
stowskiej, na odcinku od nr 
43 do 45 (1 punkt świetlny).

Ponadto, w ramach 
umowy o świadczenie ser-
wisu sieci oświetleniowej 
zawartej pomiędzy Gminą 
Piława Górna a TAURON 
Dystrybucja S.A. Kraków 
Oddział Wałbrzych, zostały 
zainstalowane 2 oprawy na 
słupach zlokalizowanych 
przy placu zabaw na osiedlu 
Młyńskim. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pług do odśnieżania ulic Piławy Górnej 

Uprzątnięte miejsce w parku

Koryto Piławy po regulacji

Zimowe utrzymanie dróg, doświetlanie ulic, 
usuwanie odpadów, utrzymanie zieleni 

miejskiej czy przywrócenie przepustowości 
rzeki to ubiegłoroczne działania w zakresie 
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 
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Średni pożarniczy samo-
chód specjalny, kupiony 7 
grudnia 2012 roku, to naj-
nowsza wersja auta marki 
Mecedes-Benz Atego. 
Ponad siedmioipółmetrowej 
długości wóz ratowniczo-
-gaśniczy ma napęd na 4 
koła i zabudowę kompo-
zytową. Główny zbiornik 
może pomieścić 4,5 tysiąca 
litrów wody, a jej poziom 
kontroluje elektroniczny 

układ zabezpieczający. 
Dwuzakresowa autopompa 
przy 8 barach ciśnienia 
osiąga wydajność 3600 
litrów na minutę,  a jest w 
stanie wytworzyć ciśnienie 
nawet 40 barów. 

Układ wodno-pianowy 
ma długość 60 metrów, 
prądownicę wysokociśnie-
niową, funkcję „szybkie 
natarcie”, zwijanie ręczne 
i elektryczne. Samochód 

jest wyposażony w działko 
wodno-pianowe, zraszacze 
przednie i boczne czy maszt 
oświetleniowy z podwójną 
tysiącwatową głowicą i 
dodatkowym pilotem bez-

przewodowym. Ma wycią-
garkę i nawet kamerę cofa-
nia. Kabina mieszcząca 6 
osób jest klimatyzowana, 
a oświetlenie zewnętrzne i 
wewnętrzne wykonano w 
technologii LED. 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Piławie Górnej 
z dumą prezentuje nowy  
nabytek. Kosztował  
698 760 złotych. Gmina 
Piława Górna przeka-
zała na zakup 383 858 zł 
dofinansowania, w któ-
rych mieści się 97 000 zł 
dotacji z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Minister-
stwo Spraw Wewnętrz-
nych dodało 150 000 zł, 
Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
104 902 zł, a Wojewódzki 
Fundusz Ochrony przezna-
czył 60 000 zł. Nowoczesny 
samochód zastąpi trzydzie-
stoletniego jelcza, który naj-
prawdopodobniej zostanie 
wycofany z użytku. 

Nowy wóz bojowy stoi już w garażu  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie 

Górnej. Nowoczesny Mercedes Benz Atego 
za 698 760 złotych kupili strażacy przy  
finansowym udziale Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Komendy Głównej  
Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu  
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego  
Funduszu Ochrony i Gminy Piława Górna.  

Samochód strażacki dla OSP w Piławie Górnej

Mercedes Benz Atego

Dostała szansę na reali-
zację zadania przy udziale 
pracowników interwencyj-
nych w ramach porozumie-
nia w sprawie współpracy 
,,Bezrobotni dla gospo-
darki wodnej i ochrony 

przeciwpowodziowej”. 
Zatrudniono 9 osób wyty-
powanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Dzierżonio-
wie, które oczyściły 2,5 km 
koryta obydwu rzek i 2,5 
km rowów melioracyjnych. 

Program umożliwił zakup 
narzędzi potrzebnych do 
wykonywania prac konser-
watorskich, a poniesione 
koszty zrefundował Dol-
nośląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. 

Ślęża oczyszczona

Dzięki dotacji 30 tys. 
zł z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dol-
nośląskiego na wykona-
nie prac melioracyjnych 
Gmina Piława Górna, która 
zagwarantowała w budże-
cie dodatkowe 20 tys. zł, 
mogła zorganizować sys-
tematyczne oczyszczanie 
przydrożnych rowów. Prace 

prowadziła zewnętrzna 
firma (wyłonioną na pod-
stawie zapytania o cenę) 
od 29 sierpnia do 26 paź-
dziernika 2012 roku. Przy-
czyniły się do zmniejszenia 
zagrożenia powodziowego i 
strat w produkcji rolnej. W 
2012 roku na terenie gminy 
ręcznie lub mechanicznie 
oczyszczono łącznie 2 km 

rowów melioracyjnych:
- wzdłuż ul. Chrobrego do 

ul. Kolejowej, 
- od ul. Młynarskiej przez 

ul. Zieloną,
- w Kośminie - między 

zabudowaniami do ul 
Kośmińskiej, przepust pod 
mostem i dalej wzdłuż placu 
zabaw.

Gmina stara się, w miarę 

potrzeb, oczyszczać rowy 
melioracyjne, wykorzy-
stując własne środki. W 
ramach prac organizowa-
nych przez urząd udało się 
na przykład udrożnić ciek 
przy ulicy Okrzei czy ul. 
Struga. W ubiegłym roku 
w ten sposób oczyszczono 
dodatkowo ponad kilometr 
rowów.

Łączna długość udrożnionych rowów 
melioracyjnych przekroczyła  

w ubiegłym roku trzy kilometry. Pieniądze  
na prace zmniejszające straty w rolnictwie  
i zagrożenie powodziowe pochodziły  
z dotacji wojewódzkiej oraz środków  
budżetowych gminy.  

Melioracje

W 2012 roku Gmina Piława Górna  
zorganizowała na swoim terenie  

czyszczenie rzek Piława i Ślęża. 

Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa

Oczyszczony rów melioracyjny
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Wokół złotego jubile-
uszu zogniskowała się 
praca 9 lokalnych instytu-
cji, wspólnie z magistratem 
zaangażowanych w przy-
gotowanie imprez towa-
rzyszących, których kulmi-
nacja nastąpiła w weekend 
9 – 10 czerwca, w czasie 
Dni Piławy Górnej. Wśród 
21 działań znalazły się 
konkursy, quizy, spotkania, 
reportaże, wystawy, przy-
gotowanie makiet miasta, 
prac plastycznych z nowym 
herbem czy publikacja kolo-
rowanki o Piławie Górnej, a 
nawet mecz piłki nożnej. 

Najważniejszą uroczy-
stość kulturalną ostatniego 
pięćdziesięciolecia Piławy 
Górnej zainicjowała sesja 
Rady Miejskiej, a ceremo-
nię uświetnił koncert kwar-
tetu Orkiestry Kameralnej 
Filharmonii Dolnośląskiej 
„Klassik modern”, wykonu-
jącego światowe standardy 
w przebojowej aranżacji. 
XVII Dni Pilawy Górnej 
były szczególne nie tylko ze 
względu na dużą popular-
ność zaproszonych gwiazd 
pokroju Strachów Na Lachy 
czy Golden Life, ale rów-
nież za sprawą występu 
zespołów z zaprzyjaźnio-
nych czeskich miejscowo-
ści, a zwłaszcza mażoretek z 
Dobruški, których raczej nie 
ma w katalogu żadna polska 
agencja artystyczna… 

Szczególny jubileusz 

przyciągnął uwagę mass 
mediów. Nie tylko lokal-
nych, które na co dzień 
poświęcają miejsce Piławie 
Górnej, bo w gronie redak-
cji znalazł się także między 
innymi  wrocławski oddział 
Telewizji Polskiej z reporta-
żem Jadwigi Jarzębowicz 
czy choćby portal Wiado-
mości24.pl. Wydarzenie 
było dobrze odebrane przez 
publiczność. 

Ubiegły rok przyjdzie 
uznać za rok kultury, 
bowiem innym ważnym 
dla lokalnej społeczności 
jubileuszem było 35-lecie 
zespołu „Górzanie” oraz 
30-lecie zespołu „Siwy 
Włos”. Artystom został 
poświęcony marcowy, 
biograficzny numer mie-
sięcznika „Wieści z Piławy 
Górnej”. Zespoły, które od 
lat promują Piławę Górną, 
w 2012 roku odnowiły 
swój wizerunek. To zasługa 
mikroprojektu unijnego 
realizowanego przez Gminę 
Piława Górna wspólnie z 
Dobrušką i Pohoří. Przed-
sięwzięcie oparte na polsko-
-czeskiej współpracy trans-
granicznej zapewniło środki 
finansowe na zakup nowych 
strojów dla pań z zespołu 
„Górzanie”, nowej trąbki 
dla „Kapeli Miejskiej” i 
garderoby plenerowej dla 
piławskich grup folklory-
stycznych występujący na 
XVII Dniach Piławy Górnej 
oraz poczęstunek. A to tylko 
część możliwości, jakie 
stworzył projekt wart ponad 
16,5 tysiąca euro… Podsu-

mowaniem wspólnych dzia-
łań jest dwujęzyczny folder 
„W stronę kultury – promo-
cja zespołów na pograniczu 
polsko-czeskim”. 

Wydarzeniem o dużej 

skali stały się międzynaro-
dowe zawody strażackie. 
Zmagania polsko-czeskich 
drużyn na Stadionie Miej-
skim w Piławie Górnej 
oglądało kilkaset osób, a 
relacjonowały media. Dużą 
publiczność i bardzo dobre 
recenzje miały też przygo-
towany po raz trzeci kon-
kurs „Pokaż  Talent!” oraz 
coroczny przegląd „Woje-
wódzkie Spotkania Arty-

styczne Klubów Seniora”. 
Obydwie imprezy zostały 
nominowane do plebiscytu 
„Samorządowy Lider Roku. 
Kompasy 2012”. 

Za sukces w promocji 
miasta za granicą przyjdzie 
uznać wizytę delegacji z 

Borne. Bardzo dobrze przy-
jęta grupa przedstawicieli 
holenderskiego samorządu 
zrewanżowała się przy-
gotowaniem w 2013 roku 
kilkudniowego pobytu 

młodzieży gimnazjalnej z 
Piławy Górnej. 

Dobrze wypadła również 
wymiana dzieci z przed-
szkoli w Piławie Górnej i 
Dobrušce, gościnny turniej 

piłki nożnej czy występy 
w Czechach piławskich 
artystów w ramach wspo-
mnianego projektu unij-
nego „Wspieranie rozwoju 
polsko – czeskich aktyw-
ności sportowych, kulturo-
wych i edukacyjnych”. 

Do zadań promocyjnych 
należały działania wize-
runkowe i informacyjne. 
Poza stałą współpracą z 
lokalnymi mediami, „Wro-
cławianinem”, udziałem 
w programach „Radia 
Sudety”, publikacją strony 
w „Tygodniku Dzierżo-
niowskim” czy biuletynu 
informacyjnego „Wieści z 
Piławy Górnej”, prowadze-
niem serwisu informacyj-
nego na stronie interneto-
wej, w ubiegłym roku urząd 
współtworzył mapę woje-
wództwa dolnośląskiego i 
wydał teczki reklamowe, 
kalendarze trójdzielne, 
balony reklamowe oraz 
szereg innych gadżetów 

okolicznościowych, prze-
kazywanych jako nagrody 
lub upominki przy różnych 
okazjach również starszym 
i młodszym mieszkańcom 
miasta.   

Działania promocyjne urzędu w 2012 roku 
były podporządkowane przede wszyst-

kim 50-leciu nadania praw miejskich Piławie 
Górnej. 

Promocja miasta

Występ mażoretek „Górzanki” w nowych strojach na scenie XVII Dni Piławy Górnej

Goście z Holandii w piławskim gimnazjum

„Siwy Włos” w Czechach



1. Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do 
złożenia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  w terminie do 28 lutego 2013 roku wraz z 
oświadczeniem o kompostowniach przydomowych/ biogazowniach 
rolniczych (załącznik nr 1). Deklaracja będzie dostępna w siedzibie 
Urzędu Miasta w Piławie Górnej w Biurze Podawczym; pokój nr 2, 
pokój nr 15 oraz  na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pilawa-
gorna.pl po prawej stronie w zakładce ,,Ustawa śmieciowa”. 

Od 4 lutego do 28 lutego br. pracownik Urzędu Miasta codzien-
nie od poniedziałku do piątku w pok. nr 2 w godzinach od 10:00 do 
13:00, w pozostałych godzinach w pokój nr 15, będzie udzielał infor-
macji w kwestii wypełnienia deklaracji i przepisów dot. ww. ustawy.

Uwaga! W razie niezłożenia deklaracji wyznaczonym terminie 
opłata zostanie naliczona w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć 
nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywać te pojemniki w należytym stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym.

Aby została poprawnie przygotowana dokumentacja przetar-
gowa NIEZWYKLE WAŻNE JEST, ŻEBYŚMY PODAWALI 
FAKTYCZNY STAN ZAMIESZKANIA DANEJ NIERUCHO-
MOŚCI. W deklaracjach podawać będziemy osoby faktycznie 
mieszkające, a nie zameldowane!

Definicja ,,miejsca zamieszkania”: 
1. ,,Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejsco-

wości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania”.
(Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwiet-
nia 1974 r., art. 6).

2. ,,Miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas prze-
znaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności 
związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i 
krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami reli-
gijnymi.” (Rozporządzenie we nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w 
sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań).

2. Deklaracje w imieniu wspólnoty lub spółdzielni mieszka-
niowej składa odpowiednio zarządca lub administrator budynku 
do 28 lutego 2013 r.

Obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub 
spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub 
spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto należy zauważyć, że w dotych-
czasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomo-
ści należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, 
które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionu-
jąc dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu 
ustawy. Definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, również składają 
deklarację do 28 lutego 2013 r.

Nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, są m.in. budynki użyteczności publicz-
nej (budynki urzędów, szkół, przedszkoli, żłobków, stowarzyszeń, 
fundacji, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej itp.), lokale 
rzemieślnicze produkcyjne i nieprodukcyjne, lokale gastronomiczne i 
handlowe, obiekty noclegowe oraz ogrody działkowe, a także obiekty 
przemysłowe.

UWAGA! Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte 
umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni złożyć wypowie-
dzenia umów z dniem 30 czerwca 2013 r., z zachowaniem określonego 
w umowie okresu wypowiedzenia, aby uniknąć możliwości dublowa-
nia się opłat. Gmina przejmuje obowiązek zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dniem 1 lipca 
2013 r. Do tego czasu wywóz prowadzony będzie na dotychczasowych 
zasadach.

Kompostownie przydomowe/biogazownie rolnicze - zasady  
Do DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi również właściciele nieruchomości muszą dołą-
czyć oświadczenie (zał. Nr 1) o fakcie prowadzenia kompostowni 
przydomowych/biogazowni rolniczych, czyli odpady ulegające 
biodegradacji, w tym odpady zielone zagospodarowują we własnym 
zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych/
biogazowniach rolniczych. Pierwsze oświadczenie składa się do 28 
lutego br. wraz z deklaracją, a następne w terminie do 15 stycznia roku 
następującego po roku, w którym odpady te były zagospodarowywane. 
Informacja ta niezbędna jest do celów sprawozdawczych gminy.
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Informacje podstawowe dotyczące ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, tzw. „Ustawy śmieciowej”.  
Bieżące informacje znajdują się na stronie 
www.pilawagorna.pl, w zakładce po prawej 
stronie ,,Ustawa Śmieciowa”.

„Ustawa śmieciowa” w skrócie


