Budowa masztu telekomunikacyjnego
W związku z licznymi pytaniami mieszkaoców dotyczącymi budowy masztu
telekomunikacyjnego, dzięki któremu wzmocnieniu ulegnie sygnał telefonii komórkowej
informujemy, że inwestor, firma Orange Polska S.A. spełnił już wszystkie wymogi
formalno-prawne pozwalające na rozpoczęcie budowy masztu (w tym pozwolenie na
budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu). Na obecnym etapie inwestor jest
w trakcie przygotowywania dokumentacji związanej z drogą dojazdową do działki, na
której powstanie maszt. W związku z powyższym zmianie uległ termin oddania inwestycji
do użytku. Z przyczyn niezależnych od inwestora nie udało się dochowad tegorocznego
terminu zakooczenia budowy masztu, za co pragniemy w imieniu inwestora przeprosid
wszystkich zainteresowanych mieszkaoców, przede wszystkim Koszarawy Cichej i
Koszarawy Bystrej.
Zaproszenie
W dniu 6 stycznia 2017r. odbędzie się spotkanie opłatkowe dla wszystkich seniorów,
którzy ukooczyli 70 lat (osoby samotne oraz pary małżeoskie). Na spotkanie zapraszają
Proboszcz Parafii w Koszarawie i Proboszcz Parafii w Koszarawie Bystrej wraz z Wójtem
Gminy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszarawie. O godzinie 13:00
odbędzie się msza św. w kościele parafialnym w Koszarawie w intencji seniorów. Po niej
spotkanie opłatkowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie. Przywóz i odwóz dla
seniorów zapewnia Urząd Gminy w Koszarawie. W związku z tym prosi się o oczekiwanie
na przystankach autobusowych. Wyjazd autobusu z Jałowca o godzinie 12:30. O godzinie
12:40 od przystanku autobusowego przy Urzędzie Gminy w Koszarawie. Wyjazd autobusu
z koocowego przystanku w Koszarawie Bystrej o godzinie 12:40.

Urząd Gminy Koszarawa
BIP: bip.gwkoszarawa.finn.pl
www.gminakoszarawa.pl
tel.: 33 863-94-07
fax: 33 8639 373
e-mail: ugkoszarawa@gminakoszarawa.com

Grudzieo 2016r.
Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości – wspólnie
spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery, dużo radości i tyle optymizmu,
by nie skończył się przez cały zbliżający się rok. Życzymy Wam, abyście to
Boże Narodzenie spędzili w atmosferze miłości i wzajemnego zrozumienia.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom
oraz gościom przebywającym w okresie Świąt w Koszarawie życzą
Wójt Gminy
Władysław Puda wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Marek wraz z Radnymi

Krótkie podsumowanie mijającego roku
W 2016 roku zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
- ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonany został remont drogi gminnej „Zimna
Woda”. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe
„DROG-BUD” ze Spytkowic. Całkowity koszt zadania wyniósł 417.214,11 zł., z czego 80%
stanowiły środki otrzymanej dotacji, a 20% środki własne gminy,
- w miesiącu sierpniu w ramach zadania pn. „Zebranie, transport i unieszkodliwienie
odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie
Gminy Koszarawa” zebrano i unieszkodliwiono ponad 72 tony odpadów azbestowych
pochodzących z 35 posesji. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości 23.268,32 zł.,
- w listopadzie wykonany został remont części drogi powiatowej w naszej miejscowości –
na odcinku od nr Koszarawa 188 do nr Koszarawa 242 położono nową nakładkę asfaltową.
Inwestycja wykonana została z zaoszczędzonych środków przeznaczonych na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych z ubiegłego sezonu zimowego. Zgodnie z zawartymi przez
Wójta Gminy uzgodnieniami Starostwo Powiatowe w Żywcu zostało zobligowane do
przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych właśnie na poprawę
infrastruktury drogowej na terenie Koszarawy,
- w ubiegłym miesiącu wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy dwóch placów zabaw w naszej
miejscowości. Niezbędne i wyczekiwane nie tylko przez najmłodszych mieszkaoców
Koszarawy place zabaw miałyby powstad w przyszłym roku przy Szkole Podstawowej

oraz przy Gimnazjum w Koszarawie.
W tym miejscu pragniemy poinformowad mieszkaoców, że w bieżącym roku istniała
możliwośd odbudowy kolejnych dróg gminnych: „Frajtry”, „Potocki”, „Głuchaczki” oraz
„Kracki”. Na ten cel otrzymaliśmy promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji w wysokości 392 tys. złotych. Jednak w wyniku podejmowanych działao
przez grupę osób (mieszkaoców Koszarawy) donoszących do różnych instytucji
paostwowych o rzekomych nieprawidłowościach przy wydatkowaniu środków
przeznaczonych na odbudowę dróg gminnych i negujących w ten sposób sens
wykonywania tego typu inwestycji, zmuszeni byliśmy do rezygnacji z przyznanych
środków finansowych na remonty wyżej wymienionych dróg gminnych. Należy zadad
sobie pytanie, czy tak ma wyglądad dbałośd o wspólne dobro naszej Gminy?

- odpady typu pasmanteria, odzież, itp. prosimy wystawiad w terminach odbioru
odpadów niesegregowanych,
- zbiórka elektroodpadów oraz odpadów wielkogabarytowych przeprowadzona będzie
2 razy w roku; o terminach odbioru tego typu odpadów będziemy informowad na bieżąco,
- terminy dokonywania płatności są identyczne jak przy zobowiązaniach podatkowych: w
czterech równych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku –
jeżeli kwota należności przekracza 100 zł.; w przypadku opłaty równej 100 zł. lub niższej
obowiązuje wpłata całości w jednej racie do kooca pierwszego kwartału,
- mieszkaoców posesji położonych przy drogach gminnych prosimy z kolei o
wyrozumiałośd w sytuacji, gdy w okresie zimowym dojazd samochodu odbierającego
odpady nie zawsze będzie możliwy.

Podatki i opłaty lokalne
W przyszłym roku wysokośd podatku od nieruchomości (od budynków i gruntów
niebędących użytkami rolnymi) oraz podatku od środków transportowych pozostaje
niezmieniona. Podatek naliczany będzie według stawek obowiązujących w roku 2016.

TERMINY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH
(szkło, plastik, metal, papier)
Rok 2017 (styczeń – czerwiec)
Koszarawa od nr 1 do nr Koszarawa od nr 331 do nr
329
583
3 styczeo
2 styczeo
7 luty
6 luty
7 marzec
6 marzec
4 kwiecieo
3 kwiecieo
9 maj
8 maj
6 czerwiec
5 czerwiec

Opłaty za ścieki
Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu została
zatwierdzona taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Koszarawa na rok
2017. Dla gospodarstw domowych oraz jednostek i zakładów użyteczności publicznej
3
stawka za 1m odprowadzanych ścieków ustalona została na poziomie 16,89 zł. brutto,
natomiast dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalnośd handlowo-usługową
na poziomie 17,07 zł. brutto. Wzorem lat poprzednich Gmina zdecydowała się ponieśd
koszty związane z dopłatą do odprowadzanych ścieków z naszej miejscowości. Łączna
wysokośd dopłaty za cały rok wynosid będzie maksymalnie 652.349,10 zł. brutto. Dzięki
temu udało się uniknąd wzrostu cen dla gospodarstw domowych - w przyszłym roku
stawka dla indywidualnych odbiorców pozostanie taka sama jak w roku 2016: 6,40 zł.
3
brutto za 1m odprowadzanych ścieków. Dla jednostek i zakładów użyteczności publicznej
stawka wynosid będzie 6,49 zł. brutto, natomiast dla podmiotów gospodarczych
3
prowadzących działalnośd handlowo-usługową 6,83 zł. brutto za 1m odprowadzanych
ścieków.
Gospodarka odpadami
Informujemy, że stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy nie
ulegają zmianie i pozostają na poziomie tegorocznym. Przypominamy najważniejsze
kwestie związane z segregacją odpadów:
- odpady odbierane są niezależnie od złożonej deklaracji, raz w miesiącu wyłącznie
odpady segregowane (surowce wtórne), a raz w miesiącu odpady niesegregowane,
zmieszane,
- odpady segregowane to opakowania ze szkła (worek koloru białego), plastik, metal i
papier (worek koloru żółtego),
- surowce wtórne oddawane w workach koloru żółtego należy pakowad oddzielnie;
odbierane będą worki segregowane we właściwy sposób: osobno pełny worek
odpowiednio plastiku, metalu i papieru;

TERMINY ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH
Rok 2017 (styczeo – czerwiec)
Koszarawa od nr 1 do nr Koszarawa od nr 331 do nr
329
583
17 styczeo
16 styczeo
21 luty
20 luty
21 marzec
20 marzec
19 kwiecieo
18 kwiecieo
23 maj
22 maj
20 czerwiec
19 czerwiec

Koszarawa Bystra
4 styczeo
8 luty
8 marzec
5 kwiecieo
10 maj
7 czerwiec

Koszarawa Bystra
18 styczeo
22 luty
22 marzec
20 kwiecieo
24 maj
21 czerwiec

