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Powitanie wiosny w Branicach 
Zgodnie z wieloletnią już tradycją, dzieci i młodzież naszej 

miejscowości w pierwszym dniu wiosny uroczyście pożegnały 
zimę. 

W tym roku powitanie wiosny odbyło się przy pięknej, praw-
dziwie wiosennej pogodzie. 

W barwnym pochodzie na most nad graniczną rzeką Opawą, 
przybyły fantazyjnie przebrane grupy przedszkolaków, 

uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Branicach. 

Każda z nich niosła pomysłowo ustrojoną Marzannę, symbo-
lizującą odchodzącą zimę. 

Poszczególne grupy, zaprezentowały następnie przygotowa-

ne specjalnie na tę okoliczność krótkie programy arty-
styczne. Z dużym zainteresowaniem wszyscy zgromadzeni 
obejrzeli program przygotowany przez czeskie dzieci, któ-
re w strojach z dawnej epoki odegrały scenkę pożegnania 
zimy, zgodny z tradycjami naszych południowych sąsia-
dów. 

Kolejnym punktem programu, była prezentacja i konkurs 
Marzann, w którym wszyscy zgromadzeni, natężeniem 
oklasków, wybierali najefektowniejsze według nich posta-
cie odchodzącej zimy. Po tych wszystkich wstępnych cere-
moniałach nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości – po-
żegnanie odchodzącej zimy. Z mostu łączącego polski  
i czeski brzeg, podpalona Marzanna została zrzucona  
w nurt przepływającej poniżej rzeki. Myliłby się jednak 
każdy, kto by sądził że zima ochoczo i bez protestów nas 

opuści. Ze względu na niski stan wody w rzece, płonąca wciąż 
Marzanna utknęła na wystających z nurtu kamieniach  
i dopiero po dłuższej chwili powoli, jakby z ociąganiem za-
częła się oddalać. 

Aby zapobiec tego rodzajowi niespodziankom, pozostałe Ma-
rzanny przy aplauzie zgromadzonych przebierańców, zostały 
doszczętnie spalone w trzaskających płomieniach rozpalonego 
nad brzegiem rzeki ogniska. 

Finał imprezy odbył się na łące po czeskiej stronie rzeki, 
gdzie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani doskonałymi 
kiełbaskami z grilla i napojami, przygotowanymi przez panie 
z LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z Kietrza. 
Do zobaczenia za rok. 

Janusz Kaczmarek 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WÓJTA GMINY BRANICE 

OD DNIA 18 LUTEGO DO DNIA 24 MARCA 2014 ROKU 
 

(od 4 marca do 17 marca urlop wypoczynkowy) 
 
 

 ZARZĄDZANIE GMIN Ą: 

1. Wspólnie z panem M. Podkówka i z panem A. Murzyn uczestniczyłam w spotkaniu w Krnovie poświęconym planowanej przez 
czeską stronę realizacji przedsięwzięcia „Zbiornik Nove Herminovy, regulacja Opawy i powiązane z tym działania”. Na spotka-
niu przedstawiono aktualną sytuację dotyczącą programowania tego przedsięwzięcia oraz działań kompensacyjnych po stronie 
polskiej. Ustaliliśmy potrzebę takiego spotkania w Bliszczycach. 

2. W związku z brakiem postępu w negocjacjach dotyczących kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy przy-
gotowujemy się do ogłoszenia przetargu na okres max. do 3 lat. 

3. Podpisałam Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu i Powiatowa w Głubczycach w sprawie przejęcia na mienie 
gminy nieruchomości położonej w Branicach przy ul. Żymierskiego 61 (Posterunek Policji). 

4. Uczestniczyłam wspólnie z przedstawicielami Rad Rodziców Szkoły Podstawowej w spotkaniu zorganizowanym przez Panią 
Dyrektor ZGS dotyczącym przygotowania placówki szkolnej do nauki dzieci 6-letnich. Dla tych dzieci przygotowuje się odręb-
ną klasę, toalety i szatnię w pomieszczeniach przy Hali Sportowej. Dzieci te będą również miały przygotowany wydzielony  
i przeznaczony tylko dla nich mały placyk zabaw  

INWESTYCJE  I REMONTY: 

1. Zakończyliśmy remont chodnika na ulicy Szkolnej w Branicach od Hotelu Rencistów do połączenia z ulicą Szkolną, kosztem 
20.147,84 złotych z czego 5000 złotych to środki Funduszu Sołeckiego. Wykonano 162m² nowego chodnika z kostki brukowej 
z obrzeżami po obu stronach. Dodatkowo wyremontowano część chodnika prowadzącego ul. Słoneczną przy barierce, którą 
właściwie oznakowano do Szkoły Podstawowej. 

2. Zakończono remont-przebudowę tarasu przy „Hotelu” na ul. Słonecznej w Branicach (skuto warstwy betonu, wyburzono murek, 
taras wyłożono kostką brukową). W budynku tym zamontujemy jeszcze reduktor ciepła aby zmniejszyć zużycie energii cieplnej 
oraz rozważamy instalację podliczników na energię elektryczną odrębnego dla każdego mieszkania. 

3. Zakończono remont drogi gminnej w Bliszczycach na długości od drogi powiatowej (nieruchomość P. Lipa) aż za ostatnie zabu-
dowanie (nieruchomość po P. Teodorowicz). Koszt zadania to kwota 23.140,42 złotych, z czego wieś Bliszczyce przeznaczyła 
na ten cel 10.000 złotych z Funduszu Sołeckiego. W kosztach tych nie ujęto zakupionego w 2012 r. przez Sołectwo tłucznia. 
Dodatkowo wzmocniono skarpy przy murze od strony kościoła i od nieruchomości sąsiedniej ażurowymi płytami betonowymi. 

4. Zakończono remont chodnika na terenie ZGS w Branicach (z parkingu wzdłuż budynku szkolnego) zapewniającego bezpieczne 
przejście uczniów z autobusu do Szkoły Podstawowej. Koszt przedsięwzięcia to kwota 12.038,28 złotych. 

5. Prowadzone są rozmowy dotyczące utwardzenia części placu we Włodzieninie przy Ośrodku Zdrowia. Wstępnie ustalono wa-
runki dzierżawienia gruntu pod parking i koszt utwardzenia. 

6. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na opracowanie uproszczonej dokumentacji na przyłącza kanalizacji sanitarnej  
w Branicach od pierwszej studni do budynków mieszkalnych. 

7. Rozpoczęliśmy budowę „Ł ącznika” przy ZGS w Branicach. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I RÓ ŻNE: 

1. Wspólnie z panią Małgorzatą Marchel Sekretarzem Gminy wręczaliśmy list gratulacyjny Panu Bolesławowi Kot, w związku ze  
zdobyciem przez niego III miejscem w województwie opolskim w konkursie organizowanym przez OODR Łosiów „Złoty Kłos 
2013” w plonowaniu pszenicy (10,3 tony z hektara). 

2. Uczestniczyłam w uroczystym otwarciu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu. 
3. Uczestniczyłam w uroczystościach upamiętniających 70-tą rocznicę bestialskiego mordu dokonanego przez nacjonalistów ukra-

ińskich na mieszkańcach Huty Pieniackiej na Kresach Wschodnich. Uroczystość odbyła się w Babicach. 
4. Brałam udział w czterech zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP. 
5. Uczestniczyłam w spotkaniach w Starostwie Powiatowym w Głubczycach dotyczącym wypracowania procedury współpracy  

policji, pracowników PCPR i OPS w związku z przemocą w rodzinie oraz planów regionalnych przewozów pasażerskich. 
6. Uczestniczyłam w Koncercie organizowanym w MOK Głubczyce połączonym z akcją charytatywną poświęconą wsparciu dla 

stowarzyszenia rodziców i dzieci niepełnosprawnych. 
 

 

Maria Krompiec 
Wójt Gminy Branice 
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Na zdrowie Pań! 

Ferie dla aktywnych w Szkole Podstawowej we Włodzieninie 

"Kobiety są po to ,by je kochać, 
a nie po to ,aby je rozumieć". 

Oscar Wilde 
Tegoroczne Święto Kobiet przywitała 

piękna, słoneczna pogoda. Z pewnością 
miała ona pozytywny wpływ na Panie, 
które przybyły 8 marca do Świetlicy 
Wiejskiej w Wiechowicach. Wszystkie 
były uśmiechnięte, radosne i cieszyły się 
ze wspólnego spotkania. Zebrało się oko-
ło dwudziestu osób.  

Niezawodne Panie Józefa Juroszek  
i Elżbieta Zdziebło naszykowały słodki 
poczęstunek. Natomiast Ania Zdziebło 
zorganizowała wspólną zabawę polegają-
cą na odgadywaniu zawodów. Było tro-
chę tremy, ale przede wszystkim dużo 
śmiechu. Zabawa bardzo podobała się 

uczestnikom spotkania. Paniom dotrzy-
mywali towarzystwa sołtys Tadeusz 
Szumlewicz i Tomasz Piekarski. Było 
wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych. 
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecz-
nej atmosferze. 
Żal jednak, że jeszcze wiele Wiechowi-

czanek pozostało w domach i nie zdecy-
dowało się na przyjście do świetlicy.  
Może przy następnej okazji więcej osób 
nabierze chęci do wspólnego spotkania, 
bo jak nas nauczał ksiądz Jan Twardow-
ski „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą”. 

Rada Sołecka Wiechowic 

Ferie to czas, by odpocząć od szkolnego dnia codziennego, 
ale nie nudząc. Sposobem na dobrze spędzone ferie są zajęcia 
proponowane uczniom naszej szkoły w tym okresie. W czasie 
minionych ferii zimowych (ale przecież wiosennych) dzieciom 
zaproponowaliśmy udział w wielu atrakcyjnych formach wypo-
czynku: 

• „Na turystycznym szlaku” – przejście z Uvalna przez wzgó-
rze Cvilin do Krnova i powrót pociągiem. 

• Rodzinne gry i zabawy w godzinach popołudniowych, wszy-
scy chętni mogli skorzystać z wyposażenia sportowego 
szkoły (np. zjeżdżalnie, dmuchany zamek, tenis, kometka, 
piłkarzyki, hulajnogi). 
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I Szkolny Dzień Talentów w SP we Włodzieninie 
W piątek 21 marca powitaliśmy wiosnę 

obchodząc w szkole "Dzień Talentów".  
Przegląd podczas, którego uczniowie mo-
gli zaprezentować swoje umiejętności  
trwał od godz. 8.30 -10.00. Uczniowie 
mieli możliwość zaprezentowania swoich 

uzdolnień i talentów, które niejednokrot-
nie doskonalone są wyłącznie w domo-
wym zaciszu. Dzięki takiej imprezie 
wszyscy zgromadzeni przekonali się, jaki 
wielki potencjał drzemie w uczniach na-

szej szkoły. W występach wzięło udział 
34 uczestników, którzy zaprezentowali 
bogaty i różnorodny repertuar. Mieliśmy 
okazję obejrzeć występy wokalistów  
i tancerza. Odbyła się prezentacja umie-
jętności recytatorskich, plastycznych  
i technicznych, zręcznościowych, gry na 

instrumentach, układanie kostki Rubika, 
a nawet przeprowadzenie eksperymentu. 

Obchody Dnia Wiosny w naszej szkole 
możemy uznać za bardzo udane. Wszyst-
kim uczniom życzymy dalszych sukce-
sów. Mam nadzieję, że II Szkolny Dzień 
Talentów będzie okazją do odkrycia  
i prezentacji nowych uzdolnień. 

B. Lewandowska  
SP we Włodzieninie 

• Wyjazd na lodowisko do Raciborza. 

• Wyjazd na krytą pływalnię do Kie-
trza.  

 

Wszystkie zajęcia 
cieszyły się dużą 
frekwencją  (70 
u c z e s t n i k ó w ) .  
W rodzinnych spor-
towych popołu-
dniach wzięły udział 
również przedszko-
laki. Opiekę nad 
uczestnikami (jako 
wolontariusze) spra-
wowali nauczyciele 
Szkoły Podstawowej 
we Włodzieninie. 
Zajęcia z pewnością 

stworzyły świetne warunki do wypoczyn-
ku i relaksu oraz pokazały sposoby ak-
tywnego spędzania wolnego czasu w gro-
nie rówieśników, nauczycieli, rodziny. B. Lewandowska  

SP we Włodzieninie 
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Wielkanocny Turniej Piłkarski Dziewcząt 

Mistrzynie powiatu 

Sportowym i organizacyjnym sukcesem 
zakończył się X Jubileuszowy Międzyna-
rodowy Wielkanocny Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej Dziewcząt, Branice – 2014.  
W turnieju wzięło udział około 100 piłka-
rek z Polski Czech i Słowacji. 
Klasyfikacja końcowa: 

1. ŠKF VIX Žilina - Słowacja 
2. Gimnazjum w Istebnej 
3. Gimnazjum Branice 
4. MKF Ružomberok - Słowacja 
5. Gimnazjum w Głogówku 
6. ZŠ Štramberk – Czechy 
7. Gimnazjum nr 1 Głubczyce 
8. Gimnazjum w Istebnej II 

W turnieju jako gość specjalny wystąpił 
Krzysztof Golonka – Mistrz Świata w tri-
kach piłkarskich. Przeprowadził również 
godzinne warsztaty praktyczne z mło-
dzieżą Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego 
w Branicach. 

Obszerna relacja z turnieju  
w majowym wydaniu IB. 

Janusz Kaczmarek 

W Głubczycach rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu  
w Piłce Nożnej Dziewcząt w ramach Gimnazjady Szkolnego 
Związku Sportowego w Opolu.  

Znakomicie spisały się tam piłkarki naszego gimnazjum. Za-
jęły one pierwsze miejsce i awansowały do półfinału woje-
wództwa. Grano systemem „każdy z każdym”. Nasze zawod-
niczki wygrały wszystkie mecze kolejno z Lisięcicami 2:0, 
Kietrzem 2:1 i Baborowem 3:0. Na początku maja do Branic 
na półfinał wojewódzki przyjadą drużyny z Brzegu, Strzelec 
Opolskich i Krapkowic. Najlepsza drużyna z półfinału awan-
suje do ścisłego finału wojewódzkiego.  

Skład drużyny z Branic: Justyna Pączko, Dominika Boczek, 
Julia Sęga, Katarzyna Uchyła, Patrycja Podraza, Paulina Her-
but, Wiktoria Śliwi ńska, Jesika Smolarczyk, Wiktoria Wanat, 
Paulina Mosiądz, Trener: Edward Czyszczoń. 

Redakcja 
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„Z podwórka na stadion” 
Dobry występ zanotowała druży-

na dziewczynek U-10 ze Szkoły 
Podstawowej w Branicach w Ogól-
nopolskim Turnieju „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku”. Po 
wywalczeniu Mistrzostwa Powiatu 
zakwalifikowała się do Finału Wo-
jewódzkiego. W zawodach finało-
wych, które odbyły się w Brzegu 
wzięło udział 16 najlepszych dru-
żyn z województwa opolskiego za-
równo wśród dziewcząt jak i chłop-
ców. Tegoroczna edycja Finału 
Wojewódzkiego zgromadziła bli-
sko 770 chłopców oraz dziewcząt. 
Nasze młodziutkie piłkarki w fina-
łowym turnieju zremisowały  
z Paczkowem 0:0, przegrały 1:3 ze 
S t a r y m i  B u d k o w i c a m i  
i wygrały 4:1 z Łambinowicami. Zdobywając cztery punkty  
w rozgrywkach grupowych zajęły 3. miejsce w grupie i nie 
awansowały do ćwierćfinałów. 

Ogólnie zostały sklasyfikowane na 9. miejscu. Mistrzem wo-
jewództwa została drużyna PSP Łubniany przed PSP "Rożek" 
Rogi i PSP 2 Olesno. Organizatorem zawodów był Polski Zwią-

zek Piłki Nożnej. 
Skład drużyny z Branic: Joanna Balicz, Monika Miler, Alek-

sandra Zając, Marcela Jagielnicka, Amelia Lipa, Wiktoria Mo-
rawska, Joanna Wiczkowska, Karolina Biernat, Emilia Heba, 
Vanessa Bawełek. Opiekun Edward Czyszczoń. 

Redakcja 

KOMUNIKAT SPECJALNY 
W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu Odział w Głubczycach 

podaje wytyczne dotyczące środków ostrożności  

zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół 

• stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia 

ludzi, zwierząt środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na 

obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków zgodnie  

z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 

roku, poz. 455); 

• zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników pro-

fesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania 

środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwier-

dzające jego sprawność techniczną; 

• należy bardzo DOKŁADNIE  I WNIKLIWIE zapoznać się z etykietą instrukcją stosowania 

środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami 

zwracając szczególną uwagę na część etykiety instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa dla 

pszczół; 

• nie stosować środków toksycznych dla pszczół w czasie kwitnienia oraz na uprawach na 

których są kwitnące chwasty; 

• bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół; 

• stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin; 

• usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół, w przypadku gdy chcemy 

stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki. 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA  

W OPOLU 
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REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO 

1. Właścicielem kortu jest Gmina Branice. Kort jest obiektem sportowo-rekreacyjnym administrowanym przez Urząd Gminy  
w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, tel. 77/4-868-192 lub 77/4-868-250. 

2. Kort czynny jest codziennie w okresie sezonu wiosennego w godzinach od 900 do zmierzchu. Termin rozpoczęcia i zakończe-
nia sezonu podawany będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl i w Informatorze Branickim. 

3. Wstęp na kort możliwy jest tylko w odpowiednim stroju i obuwiu do tenisa ziemnego. Nawierzchnie kortu można eksploato-
wać tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej, elastycznej i jasnej podeszwie. Nie można używać butów 
sportowych do piłki nożnej typu korki, butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami oraz butów do golfa. 

4. Korzystanie z kortu jest nieodpłatne. W przypadku wielu chętnych do korzystania z kortu, grę ogranicza się do pełnej godziny 
od momentu pojawienia się większej liczby grających. 

5. Po zakończeniu gry, grający są zobowiązani do uporządkowania kortu w ramach wynajętego czasu gry. 
6. Na kort mają wstęp tylko osoby grające. 
7. W czasie roku szkolnego, w poniedziałki, godz. 1230 - 1400 z kortu korzystają dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„OLIMP” w Branicach. 
8. W obrębie kortu zakazuje się spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alko-

holu zabrania się przebywania na terenie kortu. 
9. Korzystający z kortu obowiązani są do zachowania porządku i sprzątania po sobie butelek po napojach i papierków. Na na-

wierzchnię kortu nie można wprowadzać zwierząt. 
10. Nie należy dopuszczać do przenoszenia na płytę boiska „przedmiotów obcych”, brudu, piasku, ziemi, kamieni i innych elemen-

tów, które powodują zniszczenie nawierzchni.  
11. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe (np. ławki, 

krzesła, stoły, podium, rusztowania i inne). Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami itp. oraz po-
jazdami kołowymi (hulajnogi, rowery, motocykle i inne). 

12. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność ma-
terialną za szkody wyrządzone podczas korzystania z obiektu. 

13. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu a także rzeczy zagu-
bione przez korzystających z kortu. 

14. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką rodzica, nauczyciela lub opiekuna. 
15. Wszelkie zauważone braki oraz usterki należy zgłaszać administratorowi obiektu. 
16. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Branicach. 
17. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik. 
18. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU  

INFORMACJA 
Szanowni Mieszkańcy 

Wraz z nastaniem sprzyjającej pogody, został udostępniony wszystkim chętnym kort tenisowy zlokalizowany na terenie 
Centrum Aktywizacji Społeczno Zawodowej w Branicach (obok nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej). 
Aby ten piękny i nowoczesny obiekt służył jak najdłużej, prosimy miłośników tenisa ziemnego o przestrzeganie  

zamieszczonego poniżej Regulaminu 

ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKR ĘTKI 
SZKOŁA PODSTAWOWA W UCIECHOWICACH  

Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM  
ZAPRASZA DO ZBIÓRKI NAKRĘTEK 

 DLA  
MAĆKA Z KIETRZA  

 
Nakrętki z napojów, kosmetyków, mleka itp. można przynosić 

do siedziby Urzędu Gminy w Branicach  

pok. nr 1 (gospodarka odpadami) 

Dzięki waszemu wsparciu Maciek otrzyma środki niezbędne 

do rehabilitacji i dalszego leczenia. 

Zachęcamy do udziału w akcji  
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUD ŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH 
Działając w oparciu o zapisy art.24 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu  

ścieków Dz.U. z 2006r. Nr123 poz.858 z późn. zm.), 

O g ł a s z a 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków obowiązujące na terenie Gminy Branice w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r.  
zgodnie z Uchwałą Nr XL/331//14 Rady Gminy Branice z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

           
 
Warunki stosowania cen i stawek opłat. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Usta-

wy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, 

poz.858) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o za-

twierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, 

poz.886). 

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny ustala się na podstawie ich wskazań, a w przy-

padku braku wodomierza według norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. 

z 2002r. Nr 8, poz.70). 

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania.  

W przypadku braku wyposażenia budynku w urządzenia pomiarowe ustala się zgodnie z art.27 ust.5 Ustawy jako równą ilości wo-

dy pobranej lub określonej w umowie. 

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadku, gdy 

wielkość ich zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

Stawka opłaty abonamentowej stosowana na 1 odbiorcę i pobierana w każdym miesiącu. 

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych obsługi odbiorców 

usług. 

Pełny tekst taryf został opublikowany na stronie internetowej Gminy Branice www.bip.branice.pl 
 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego 
                                                Gospodarki Komunalnej w Branicach 
                                                     mgr inż. Anna Kruczek 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/Stawka 

Jednostka miary 
Netto z Vat 

1 2 3 4 5 6 

  Gospodarstwa domowe 
i pozostali odbiorcy 

1. Cena za 1 m3 odprowadzo-
nych ścieków 

  
5,97 

  
6,45 

  
zł/m3 

Lp.  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/Stawka 

Jednostka miary 
Netto z Vat 

1 2 3 4 5 6 

  Gospodarstwa domowe 
 i pozostali odbiorcy, woda na 
cele przeciwpożarowe  

1. Cena za1m3  dostarczonej 
wody 

2. Stawka opłaty abonamen-
towej-wodomierz  

 
3,00 
 
1,63  

 
3,24 
 
1,76  

 
zł/m3 

 

zł/odbiorcę/m-c  
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1. Działka nr 11/4 o pow. 0.2128 ha opisana w KW 29499 po-
łożona w miejscowości Wysoka, 19. 

2. Opis nieruchomości: 

1/.Lokal mieszkalny Nr 2 położony w budynku mieszkal-
nym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytko-
wej: 43,10 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 
11/4 wynoszącym 1364/10000. Do lokalu przynależy po-
mieszczenie piwniczne o pow. 10,30 m2 działka stanowi 
teren zainwestowany /zabudowany/. 

2/.Lokal mieszkalny Nr 3 położony w budynku mieszkal-
nym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytko-
wej: 37,60 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 
11/4 wynoszącym 960/10000, działka stanowi teren zain-
westowany /zabudowany/. 

3/.Lokal mieszkalny Nr 4 położony w budynku mieszkal-
nym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytko-
wej: 36,40 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 
11/4 wynoszącym 1381/10000. Do lokalu przynależy ko-
mórka w pomieszczeniu gospodarczym o pow. 17,70 m2 
działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/. 

4/.Lokal mieszkalny Nr 5 położony w budynku mieszkal-
nym Nr 19, kilkurodzinnym na I piętrze o pow. użytko-
wej: 41,00 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 
11/4 wynoszącym 1208/10000. Do lokalu przynależy po-
mieszczenie piwniczne o pow. 6,30 m2 działka stanowi 
teren zainwestowany /zabudowany/. 

5/.Lokal mieszkalny Nr 6 położony w budynku mieszkal-
nym Nr 19, kilkurodzinnym na I piętrze o pow. użytko-
wej: 42,00 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 
11/4 wynoszącym 1374/10000. Do lokalu przynależy ko-
mórka w pomieszczeniu gospodarczym o pow. 11,80 m2 
działka stanowi teren zainwestowany /zabudowany/. 

6/.Lokal mieszkalny Nr 7 położony w budynku mieszkal-
nym Nr 19, kilkurodzinnym na I piętrze o pow. użytko-
wej: 34,30 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 
11/4 wynoszącym 1024/10000. Do lokalu przynależy po-
mieszczenie piwniczne o pow. 5,80 m2 działka stanowi 
teren zainwestowany /zabudowany/. 

7/.Lokal mieszkalny Nr 8 położony w budynku mieszkal-
nym Nr 19, kilkurodzinnym na parterze o pow. użytko-
wej: 41,70 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 
11/4 wynoszącym 1489/10000. Do lokalu przynależy ko-
mórka w pomieszczeniu gospodarczym o pow. 11,80 m2 
i pomieszczenie piwniczne o pow. 4,80 m2 , działka sta-
nowi teren zainwestowany /zabudowany/. 

3. Wartość lokali. 

1/ lokal nr 19/2                          11.891,45 zł. 

2/ lokal nr 19/3                          10.807,89 zł. 

3/ lokal nr 19/4                          10.967,33 zł. 

4/ lokal nr 19/5                          14.292,25 zł. 

5/ lokal nr 19/6                          14.386,56 zł. 

6/ lokal nr 19/7                          11.933,95 zł. 

7/ lokal nr 19/8                          14.047,24 zł. 
 

4. Cena ułamkowej części działki: 

1/ lokal nr 19/2                           2.577,55 zł. 

2/ lokal nr 19/3                           1.814,11 zł. 

3/ lokal nr 19/4                           2.609,67 zł. 

4/ lokal nr 19/5                           2.282,75 zł. 

5/ lokal nr 19/6                           2.596,44 zł. 

6/ lokal nr 19/7                           1.935,05 zł. 

7/ lokal nr 19/8                           2.813,76 zł. 
 

5. Koszty przystosowania: 

1/ lokal nr 19/2                           1.055,74 zł 

2/ lokal nr 19/3                           1.138,26 zł 

3/ lokal nr 19/4                           1.138,24 zł 

4/ lokal nr 19/5                           1.138,24 zł 

5/ lokal nr 19/6                           1.138,24 zł 

6/ lokal nr 19/7                           1.138,24 zł 

7/ lokal nr 19/8                           1.138,24 zł 
 

6. Cena nieruchomości łącznie: 

1/ lokal nr 19/2                         15.524,74 zł. 

2/ lokal nr 19/3                         13.760,26 zł. 

3/ lokal nr 19/4                         14.715,24 zł. 

4/ lokal nr 19/5                         17.713,24 zł. 

5/ lokal nr 19/6                         18.121,24 zł. 

6/ lokal nr 19/7                         15.007,24 zł. 

6/ lokal nr 19/8                         17.999,24 zł. 

7. Forma zbycia nieruchomości: 

1/ lokale mieszkalne nr: 2,4,5, 6, 7, 8 - sprzedaż na własność 
   w formie bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy. 

2/ lokal mieszkalny nr 3 – sprzedaż w formie przetargu. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.branice.pl Gminy Branice, umieszczenie na 
łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Termin wywieszenia obwieszczenia 21 dni.  

Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko  

Wójt Gminy Branice 
                           Maria Krompiec 

INFORMACJA 

Wójt Gminy Branice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Branice w dniu 03 kwietnia 
2014 roku zostało wywieszone obwieszczenie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży  

oznaczonej według: 
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W marcu 2014r. 

Urodzili się 
1. Rajczyk Dawid - Dzierżkowice. 

2. Deberny Maksymilian - Włodzienin. 

3. Danek Milena - Włodzienin-Kolonia. 

4. Walecki Kacper - Jakubowice. 

Długich i szczęśliwych lat życia! 

Wstąpili w związek  
małżeński 

1. Stec Grzegorz (Branice) – Wielebnow-
ska Ewa (Żywiec). 

Wielu szczęśliwych  
             wspólnych lat życia! 

Odeszli 
1. Krzynowy Bronisław - lat, 62 Wiecho-

wice. 

2. Sajecka Eugenia - lat, 71 Włodzienin. 

3. Wijatyk Anastazja - lat, 86 Dzbańce. 

4. Bolechowski Kazimierz - lat, 76 Bra-
nice. 

5. Cudniewicz Jarosław - lat, 52 Jakubo-
wice. 

6. Rakoczy Maria - lat, 73 Lewice. 

7. Krauze Ryszard - lat, 81 Branice. 

8. Szczurowski Damian - lat, 36 Wło-
dzienin. 

Cześć Ich pamięci ! 
 
 
W gminie 

Statystyka demograficzna 
W naszej gminie jest  
6809 mieszkańców,  
w tym 3495 kobiety. 

W marcu 2013 r. było nas  
6869 osób. 

APEL DO MIESZKA ŃCÓW GMINY 
Szanowni Państwo 

W przeciągu kilku ostatnich lat wybudowano  
Parkowe Miejsca Spotkań oraz wiele nowych placów zabaw  

także za środki Funduszu Sołeckiego. 

Place te to jedno z nielicznych miejsc z który mogą korzystać Państwa 
pociechy. Zdarzają się jednak przypadki dewastacji i niszczenia  

zainstalowanych tam urządzeń. 

Zwracam się więc do wszystkich korzystających z tych miejsc z ape-
lem o poszanowanie znajdującego się tam mienia, tak aby jak najdłużej 

mogły służyć dla dobra wszystkich mieszkańców. 
Wójt Gminy Branice 

                                     Maria Krompiec 


