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Wizyta TMO w szkole

Wyprawa na Sądecczyznę

Zaduszkowy koncert

Program �Działaj Lokalnie�

Targi Książki w Krakowie
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STRAŻACY W AKCJI NIEOGNIOWEJ, CZYLI�

Uroki Beskidu S¹deckiego
Jesienne wycieczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach nie-
zmiennie od dziewięciu lat cieszą się zainteresowaniem druhów stra-
żaków oraz ich rodzin i sympatyków. W tym roku po raz kolejny sło-
neczna pogoda sprzyjała strażackiej wyprawie.
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Za nami listopadowe posiedzenie Rady Gminy Or-
nontowice, w pierwszym rzędzie poświęcone spra-
wom rolnictwa. Stąd obecność zaproszonych gości.
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Wizyta TMO w szkole
Na zaproszenie dyrekcji naszego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego członkowie Towarzystwa Miłośni-
ków Ornontowic spotkali się 8 listopada br. z ucznia-
mi klas szóstych.
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Akcja �ZIMA�
W okresie zimowym drogi gminne, przystanki au-
tobusowe oraz parkingi będą utrzymywane jako
białe przejezdne z podziałem na 3 rewiry, odśnie-
żane przy użyciu 3 ciągników rolniczych o mocy
co najmniej 80 KM, wyposażonych w skrętne płu-
gi śnieżne.

REWIR 1. Bankowa, Boczna, Cicha, Graniczna, Jasna, Krót-
ka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna Solarnia, Zachod-
nia, Kwiatowa, Myśliwska;
REWIR 2. Kolejowa, Marzankowice, Okrężna, Polna, Pośred-
nia;
REWIR 3. Działkowa, Grabowa, Bukowa, Cyprysowa, Hutni-
cza, Jarzębinowa, Klasztorna, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Ka-
rola Miarki, Świerkowa, Tartaczna, Żabik, Skośna, Akacjowa.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność
ponosi Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z sie-
dzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26. W sprawach
związanych z akcją �Zima� należy kontaktować się z pracow-
nikiem ZGKiW, oddelegowanym do pełnienia dyżuru (tygo-
dniowa rotacja pracowników pełniących dyżur) pod nume-
rem telefonu 501-548-282, czynnym całodobowo.

Zimowe utrzymanie chodników przylegających do po-
sesji zabudowanych należy do właścicieli tych posesji.
Gmina Ornontowice w celu poprawy i ujednolicenia standar-
du utrzymania chodników w ciągach głównych dróg Ornon-
towic, podobnie jak w latach poprzednich, będzie prowadzić
prace związane z odśnieżaniem chodników przy użyciu mi-
krociągników wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmi-
ny Ornontowice, tj. ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zam-
kowa, Zwycięstwa, odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg
z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8. Za zimo-
we utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Ornon-
towice, tj. ul. Bujakowska, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24.
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Drogi Mieszkańcu!
Myślisz o podjęciu działalności gospodarczej zwią-
zanej ze świadczeniem usług turystyczno-rekre-
acyjnych? Chcesz wykorzystać walory obszaru?
Skorzystaj ze środków w ramach Programu Roz-
woju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania �Zie-
mia Pszczyńska� planuje w styczniu 2018 r. prze-
prowadzić nabór wniosków właśnie w tym zakre-
sie. Kwota dofinansowania dla jednego podmio-
tu to 50 tys. zł, wykorzystaj zatem tę szansę i po-
zyskaj środki na otwarcie własnej firmy!

Co ważne � dofinansowanie obejmuje obszar
funkcjonowania Lokalnych Grup Działania � w ra-
mach naszej LGD są to następujące gminy: Or-
nontowice, Orzesze, Wyry, Pawłowice, Suszec,
Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Kobiór, Bieruń,
Bojszowy i Pszczyna (sołectwa wiejskie bez mia-
sta Pszczyna). Jeśli zatem zamieszkujesz jedną
z ww. gmin i jesteś zainteresowany tym tematem,

zgłoś się do nas! Czekamy na Ciebie w Pszczynie
� ul. 3 Maja 11, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210-02-
12, biuro@lgdziemiapszczynska.pl

Dodatkowo informujemy, iż równolegle z po-
wyższym naborem uruchomione zostaną środki
dla firm nawiązujących współpracę w zakresie
krótkich łańcuchów dostaw, rozwoju rynków zby-
tu produktów lub usług lokalnych lub współpracę
na rzecz promocji produktów lub usług lokalnych.
Brzmi zawile? Odwiedź nas, a wspólnie omówimy
możliwość realizacji projektów w tym zakresie.

Pamiętaj! Nabory odbędą się w styczniu 2018 r.,
a zatem jest to właściwy czas, aby przygotować
się do aplikowania o wymienione środki!

Uwaga na smog!
Czym jest smog?
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Wpływ smogu na zdrowie
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Smog w województwie
śląskim
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Nieruchomości na sprzedaż!
Jeżeli poszukujesz działki pod usługi
lub budowę wymarzonego domu? - nie
zwlekaj i zapoznaj się z ofertą sprze-
daży atrakcyjnych działek w Ornonto-
wicach. W najbliższym czasie zostaną
ogłoszone przetargi na sprzedaż:
" niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej składającej się z 6 działek o łącznej
powierzchni 0,7212 ha przy ul. Skośnej.
Grunty są objęte aktualnym planem zago-
spodarowania przestrzennego i przezna-
czone są pod usługi takie jak: obiekty han-
dlowe � handlu hurtowego i detaliczne-
go, gastronomia, usługi biurowe, admi-
nistracyjne, gabinety lekarskie, fryzjer-
stwo, wraz z przynależnym zagospodaro-
waniem terenu;
" niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej składającej się z 4 działek oznaczonych
ewidencyjnymi numerami: 2933/60, 3372/
60, 3374/60, 3377/60 o powierzchni 4,2667
ha przy ul. Działkowej. Przeznaczenie pod-
stawowe terenu to zabudowa usługowa,
taka jak: obiekty handlowe - handlu hurto-
wego i detalicznego, gastronomia, usługi
biurowe, administracyjne, gabinety lekar-
skie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym za-
gospodarowaniem terenu;
" niezabudowanych nieruchomości grun-
towych położonych w rejonie ul. Zamko-
wej (sprzedaż prawa użytkowania wieczy-
stego). Działka nr 3147/170 o powierzch-
ni 0,0663 ha, 3151/170 o powierzchni
0,0785 ha oraz 3153/170 o powierzchni
0,1026 ha. Podstawowe przeznaczenie
terenu: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna wraz z przynależnym zagospo-
darowaniem terenu.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości
można sprawdzić na stronie internetowej
www.bip.ornontowice.pl. Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy Wydziału
Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospo-
darki Gruntami w godzinach pracy Urzędu
Gminy, pod numerem tel. 32 33-06-229.
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Potok Łąkowy na odcinku ok. 350
mb pomiędzy ul. Solarnia a ul. Cichą
odbudowany. Przedmiotowy odci-
nek od wielu lat wymagał konser-
wacji, a właściwie odbudowy, jed-
nak ze względu na koszty tej inwe-
stycji trudno było podjąć się tego
zadania wcześniej. W roku 2017 za-
bezpieczono środki finansowe
w wysokości 70 tys. zł, które nie
pozwalały na wykonanie niezbęd-
nych prac na potoku.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. Granicznej i Nowej
Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż 22 listopada w Katowicach
została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy nr 00125-65150-
UM1200013/17 na realizację zadania pod nazwą Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach mająca
na celu ochronę hydrosfery, poprawę warunków życia mieszkańców
gminy oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości
poprzez budowę 1,861 km kanalizacji sanitarnej. Wysokość przyzna-
nego dofinansowania wynosi prawie 2 mln. zł
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Charakterystyka

1. ROBOTY ZIEMNE � 9036,762 m3

2. PRZEPOMPOWNIE � 3 szt.
3. STUDNIE � 97 szt. (o 315, 600 i 1000)
4. ROBOTY INSTALACYJNE � 1861 mb

w tym:
- PVC 160 � 397,6 m
- PVC 200 � 1202,1 m
- PE 90 � 261,3 m

Opis techniczny

Kanalizację sanitarną zaprojektowa-
no z rur PVC typu ciężkiego z wydłu-
żonym kielichem. Odbiornikiem ście-
ków będzie istniejąca oczyszczalnia
ścieków przy ul. Nowej.
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Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
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21 listopada mieszkańcy Ornontowic, zaproszeni goście i rodzice mo-
gli uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, jakim były premiery
czterech mini spektakli � opowieści o Ornontowicach w konwencji Te-
atru Kamishibai. Są one zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy uczniów
klas III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którzy regularnie uczestni-
czyli w warsztatach teatralno-literackich.

4 opowie�ci o Ornontowicach
w konwencji Teatru Kamishibai
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UCHWA£A NR XXXVI/302/17
Rady Gminy Ornontowice

z dnia 25 października 2017 r.

! #$%&!'( !)#*+*,-' #.&!(+ $*/&.+0 */ 1'(%0-2*3*,-'4
5!*61'(7 *%&5 !5*%8! /(+6&%&-9' ' '1:*%3&-9' $*/&.+*!)-2

! $*/&.+0 */ 1'(%0-2*3*,-'4 %*61(;* ' 6(,1(;*
1& .(%(1'( <3'1) =%1*1.*!'-( */ > #.)-51'& ?@>A %*+0

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.
1875); art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy uchwala:
§ 1.

Obowiązujące na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2018
roku następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków � 0,91 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
� 4,54 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego � 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o re-
witalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529, poz. 1566),
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przewiduje przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabu-
dowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącz-
nie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego � 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych � 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej � 23,10 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielających tych świadczeń � 4,70 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-

tutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego � 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej;

3) od budowli � 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3�7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych wymienionej wyżej w podstawie prawnej

§ 2.
Przyjmuje się jako obowiązujące formularze deklaracji i infor-
macji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
składane przez podatników od 1 stycznia 2018 roku według wzo-
rów stanowiących załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Ustala się pobór podatku poprzez wpłaty na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Ornontowice.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXV/204/16 Rady Gminy Ornontowice
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek po-
datku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i in-
formacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 roku
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 5623).

§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. po uprzednim
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

O G £ O S Z E N I E
Wójt Gminy Ornontowice
informuje mieszkañców,

¿e na terenie naszej gminy
zosta³y zastosowane �rodki

maj¹ce na celu
zmniejszenie populacji dzików.
Z uwagi na szkody, które spowodowa³y ww. zwie-
rzêta mieszkañcom naszej gminy oraz miejscom
u¿yteczno�ci publicznej u¿yte zostan¹ �rodki ade-
kwatne maj¹ce na celu zmniejszenie liczebno�ci
oraz zagro¿enia ze strony dzików.
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UCHWA£A NR XXXVI/303/17
Rady Gminy Ornontowice

z dnia 25 października 2017 r.

! #$%&!'( )*%(+,(-'& !.#)*)+/' #0&!(* $)1&0*2 )1
+%)1*3! 0%&-#$)%0)!./4 -& 0(%(-'(

56'-. 7%-)-0)!'/( )1 8 #0./9-'& :;8< %)*2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1875) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy uchwala:
§ 1.

!"#$%& ()*#"%+ )* ,-)*%.$ "-#/0()-")$123 )4)$&56+7528 )* 9 0"126:
/&# ;<9= -> /# "8-8/&8 ?@&/1 A-/)/")$&28B
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 usta-

wy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie � 574,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie � 986,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton � 1 362,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia we-
dług stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art.
8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowa-
nych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton � 1 812,00 zł;

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art.
8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowa-
nych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w za-
łączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) � 553,00 zł;

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wy-
ższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w za-
leżności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca � 1 686,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca � 2 442,00 zł.
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PODSUMOWANIE SEZONU LOTOWEGO
GO£ÊBI POCZTOWYCH 2017

7 listopada w ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się uroczyste
podsumowanie sezonu lotowego 2017 ornontowickich hodowców
gołębi pocztowych lotujących w Oddziale PL-0111 Czerwionka.
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�Chcê mieæ psa�

22 listopada z inicjatywy Urzędu Gminy odbyła się lekcja edukacyjno-
pokazowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, którą prowadziło Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Zwierząt Powiatu Mikołowskiego �Pro Animali�
z Orzesza.
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Plastu� zawita³ do ARTerii!

W niedzielne popołudnie w ARTerii Centrum Kultury i Promocji mieli-
śmy możliwość zobaczenia spektaklu muzycznego wystawionego przez
Teatr PrymART pt. �Plastusiowy pamiętnik i plamy�, powstałego na
motywach książki Marii Kownackiej. Kim jest główny bohater? Pla-
stuś to mały ludzik z plasteliny, bardzo popularny wśród dzieci. Mieszka
w piórniku dziewczynki, a jego sąsiadami są szkolne przybory: pióro,
stalówki, gumka, ołówek i kredki.
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ARTeryjne Rockowe Zaduszki 2017
No i powspominaliśmy!! ARTeryjne Zaduszki wróciły do dawnej for-
my. Na wszystkich przybyłych nie czekał jeden zespół tylko siedem,
a scena jeszcze nigdy nie była tak zapełniona.
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Jesienna aura za oknem to idealny
czas, aby poszerzać swoje horyzon-
ty. Dlatego też Grupa VIS � nieza-
leżna grupa studentów z Ornonto-
wic, których łączy chęć działania
i zrobienia czegoś dla lokalnej spo-
łeczności � wraz z ARTerią Centrum
Kultury i Promocji w Ornontowi-
cach przystąpili do działania.
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Ornontowice
dzia³aj¹ lokalnie!
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Z A P R A S Z A M Y
GRUPA AA �ŚRODEK� � ORNONTOWICE, ul. Zamkowa 4

(salki przy probostwie), śr. godz. 20.00
PIK AA Katowice, ul. Warszawska 6 pok. 202

tel. 32 725-74-04 od pn. do pt. godz. 17.00-20.00
Infolinia 801-033-242

e-mail pik001@aa.org.pl       strona www.aa.org.pl

W ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI

cena 35,00 złcena 35,00 złcena 35,00 złcena 35,00 złcena 35,00 zł
z rabatem 25,00 zł
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z rabatem 25,00 zł
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z rabatem 25,00 zł

cena 49,00 złcena 49,00 złcena 49,00 złcena 49,00 złcena 49,00 zł
z rabatem 35,00 zł

KSIĄŻKI ZAKUPISZ W ARTERII
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