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Drogie namysłowskie Mamy,
przyjmijcie wyrazy wdzięczności za
Waszą miłość i trud włożony w
wychowanie nowych pokoleń oraz
za heroizm w pokonywaniu
codziennych trudów dla dobra
dzieci i rodzin. Pamiętajcie Drogie
Mamy, że jesteście dla swych
pociech źródłem wiedzy o życiu i
świecie, że kształtujecie w nich cały
szereg pojęć, zasad i wartości.
Życzę Wam jednocześnie samych
radosnych dni, oby nigdy nie
zabrakło Wam zdrowia i
wytrwałości w kształtowaniu
kolejnych pokoleń.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Z okazji Dnia Dziecka, wszystkim
najmłodszym mieszkańcom Namysłowskiej
Ziemi życzę samych radosnych i
przepełnionych miłością dni. Życzę, aby ten
beztroski czas dzieciństwa trwał jak
najdłużej i był bogaty w doświadczenia,
przygody i wydarzenia, z których będziecie
czerpać naukę na przyszłość.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
- zadaniem Gminy, str. 5-11
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WYDARZENIA
OBCHODY ŚWIĘTA
 Obchody Święta Trzeciego
TRZECIEGO MAJA W NAMYSŁOWIE
Maja,
Maszą świętą, pochodem ulicami miasta oraz występami artystycznymi
 Lokalny Fundusz
uczczono w Namysłowie 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja.
Pożyczkowy „Samorządowa
Obchody 3. Maja rozpoczęły się w
Polska”,
Namysłowie Maszą Św. w intencji
 Dodatkowe patrole
Ojczyzny, odprawioną w Kościele p.w.
policyjne,
Św. Apostołów Piotra i Pawła w
Namysłowie. Następnie, ulicami
PRAWO MIEJSCOWE
miasta, w kierunku Namysłowskiego
 Taryfy za zbiorowe
Ośrodka Kultury przemaszerowały w
zaopatrzenie w wodę i
rytm marsza granego przez
zbiorowe odprowadzanie
Namysłowską Orkiestrą Dętą: poczty
sztandarowe, delegacje szkół,
ścieków,
zakładów pracy i organizacji
 Regulamin utrzymania
kombatanckich oraz przedstawiciele
czystości i porządku na
Urzędu Miejskiego w Namysłowie:
Burmistrz Namysłowa – Krzysztof
terenie Gminy Namysłów,
Kuchczyński, Zastępca Burmistrza
 Gospodarowanie
Namysłowa – Andrzej Galla oraz Radni
odpadami komunalnymi,
Rady Miejskiej w Namysłowie.
KULTURALNIE
Na scenie N O K przybyłych
przywitał Dyrektor – Adam Zając, a
 Jabłka ze snu,
następnie deszczową aurę rozświetliły
OŚWIATA
występy artystyczne uczniów Szkoły
 Przedszkolne występy
Podstawowej nr 3 w Namysłowie.
JG
artystyczne,
 „GAMA” – nadzieje się
spełniają,
SPORT
 Dwa złote medale dla LKS
„Orzeł” Namysłów,
OGŁOSZENIA
 „ZAN” Sp. z o.o.,
 WRiGN Urzędu Miejskiego
w Namysłowie,
KONKURS
 Czy znasz swoją Gminę?
POMOC DLA DAWIDKA

Wyrazy współczucia
Panu Tadeuszowi Jaroszewskiemu,
z powodu śmierci żony,
składają pracownicy
Urzędu Miejskiego w Namysłowie
oraz Radni Rady Miejskiej.
Wydawca: Urząd Miejski w Namysłowie,
46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
Redaktor naczelny: Jolanta Grabowska;
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie,
tel. 77 41-90-344, fax 77 41-00-334,
e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów w materiałach
niezamówionych i zmian w ich tytułach.
Druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne
SOL-DRUK Sebastian Olczyk, ul. 1. Maja 12,
46-100 Namysłów, tel: 77 4105 529,
e-mail: sol-druk@tlen.pl.
Nakład: 7500 egzemplarzy.

Pani Leokadii Czarny – Radnej Rady
Miejskiej w Namysłowie
składamy najszczersze kondolencje
z powodu śmierci męża.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w
Namysłowie oraz Radni Rady Miejskiej.
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LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY
„SAMORZĄDOWA POLSKA”

Energią w choroby
Roman Mączka - wielkopolski uzdrowiciel - pomoże Ci odzyskać zdrowie. Dołącz
do tysięcy osób, które przekonały się o jego niezwykłych zdolnościach! Jego seanse
wywołują ciepło, mrowienie i chłód, a po chwili przynoszą ulgę w cierpieniu. „Seanse
prowadzone przez Pana Romana mają nadzwyczajne działanie, pozwalają znosić ból,
jak również w przypadkach uznanych za nieuleczalne nieoczekiwanie przywracać
zdrowie”.
Bioenergoterapią zajmuję się od 1992 roku. Ukończył specjalistyczne kursy oraz
zdobył dokument potwierdzający jego naturalne predyspozycje i siłę biomagnetyczną.
Posiada Certyfikaty Klasy Międzynarodowej. Certyfikaty są dostępne do wglądu na
stronie Centrum Terapii Naturalnej Echo www.echomed.pl.
Świadectwem niezwykłej mocy są relacje ludzi, którym pomógł.
Stanisław W. z Poznania stwierdzono u mnie nowotwór płuc, rokowania lekarzy
były bardzo złe, nie dawali mi długiego życia, w tej dramatycznej sytuacji zwróciłem się
do Pana Romana, po kilku wizytach ku zaskoczeniu wszystkich choroba zaczęła
ustępować, dziś jestem całkowicie uzdrowiony, nie wiem jak mam za to dziękować. W
skutek wypadku przed wielu laty- miałam wtedy wstrząs mózgu- nieustannie bolała
mnie głowa. Bóle z wiekiem były coraz bardziej dokuczliwe, czasami mdlałam z ich
powodu. Mój los odmienił się całkowicie gdy skorzystałam z pomocy bioenergoterapeuty
Pana Mączki. Już po jednej z pierwszych wizyt wszystkie bóle zaczęły ustępować. Dziś
mogę normalnie funkcjonować i żyć bez bólu-Beata G. z Zamościa.
Roman Mączka wyczuwa nieprawidłowości w organizmie za jednym dotknięciem
dłoni. Wystarczy, że przyłoży je na ciele chorego by poczuć gdzie powinien odblokować
przepływ energii, który pomoże zwalczyć chorobę. Nawet najdrobniejsze zaburzenia
pracy organizmu nie pozostają nie zauważone. Jest skuteczny w leczeniu schorzeń nerek
pęcherza moczowego i prostaty . Pomaga na dolegliwości kobiece, nerwice, bóle głowy,
astmę oskrzelową, zaburzenia krążenia i pracy układu oddechowego. Pomaga w
chorobach oczu, uszu, nosa i gardła, kołatania serca, skoków
ciśnienia. Dzięki energii Romana Mączki znikają guzy,
torbiele oraz mięśniaki.

9 kwietnia br. Burmistrz Namysłowa – Krzysztof
Kuchczyński oraz pełnomocnik Centrum Operacyjnego
„Samorządowa Polska” S.A. w Warszawie podpisali akt
notarialny, na mocy którego powołana została spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Lokalny
Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Namysłów.
Celem spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw, które siedzibę prowadzonej
działalności zarejestrowaną mają na terenie Gminy Namysłów.
Pomoc ta polegać będzie na udzielaniu przedsiębiorcom
pożyczek na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej, a także na wspieraniu wszelkich
przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości,
w tym również z dziedziny ekonomii społecznej, realizowanych
przez organizacje pozarządowe, tj. zaspokajanie potrzeb
wspólnoty samorządowej poprzez udzielane pożyczki dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorców oraz działalność na rzecz
minimalizacji występującego bezrobocia.
Na podstawie sporządzonego aktu utworzone zostały organy
spółki, tj. Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie
Wspólników. Prezesem Zarządu namysłowskiej firmy została
Alina Bronowicka, którą w lutym br. powołano na stanowisko
Dyrektora Regionalnego na Województwo Opolskie i
Województwo Dolnośląskie. W skład Rady Nadzorczej weszli ze
strony Gminy Andrzej Galla i Artur Masiowski.
Na obecnym etapie prowadzone są czynności związane z
rozpoczęciem działalności spółki. Planuje się, że Lokalny
Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Namysłów
rozpocznie swoją działalność na początku przyszłego roku. O
wszelkich postępach w tej kwestii informować będziemy Państwa
na łamach „Gazety Namysłowskiej”.
JG

Najbliższe terminy:
Namysłowski Ośrodek Kultury,Pl. Powstańców Śląskich 2
reklama płatna

4 czerwca 2013 r.
18 czerwca 2013 r.
2 lipca 2013 r.
16 lipca 2013 r.
Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod
numerami: (62) 736 70 21 oraz 605 080 061

AUTO - HANDEL

DODATKOWE PATROLE POLICYJNE

PIELGRZYMOWICE

29 kwietnia br. Burmistrz Namysłowa - Krzysztof
Kuchczyński oraz Komendant Powiatowy Policji w
Namysłowie – Arkadiusz Bieda podpisali porozumienie w
sprawie finansowania dodatkowych patroli policyjnych,
mających pełnić służbę na terenie Gminy Namysłów.
Pierwsze, dodatkowe partole policyjne rozpoczęły swoje
działania już 1. maja br.
Na ten cel Gmina Namysłów przekazała 15 tys. złotych.
Podpisane porozumienie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na
terenie gminy. Do sfinansowania działalności Komendy
Powiatowej Policji w Namysłowie przyłączyły się także inne gminy
Powiatu Namysłowskiego oraz Starostwo Powiatowe. Łącznie
namysłowska KPP otrzymała na ten cel 44 tys. zł. Doświadczenia
z lat ubiegłych pokazują, że jest to jeden z lepszych sposobów na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
inf. KPP Namysłów

SKUP AUT UŻYWANYCH
ZA GOTÓWKĘ
Namysłów

Wilków
Pielgrzymowice 14b
Bierutów

reklama płatna

fot. KPP Namysłów

ZADZWOŃ!
tel. 531 420 972

reklama płatna

dojazd do klienta gratis!
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TARYFY ZA ZBIOROWE
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje
taryfa jednolita wieloczłonowa, zawierająca:
a) cenę jednostkową za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców,
b) stawkę opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody do
wszystkich odbiorców, płaconej za każdy miesiąc, bez względu na wielkość
dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku. Stawka opłaty
abonamentowej wyrażana jest w złotych na miesiąc (tabela nr 1).

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

26 marca br., Rada Miejska w Namysłowie podjęła
Uchwałę Nr XX/235/13, zatwierdzającą taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
przedstawione przez Zakład Wodociągów i Usług
Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. w Namysłowie.
Taryfy, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków
w okresie od 1 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku.

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

1

2

2)

„(...) 1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Namysłów w okresie 12
miesięcy, tj. od1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Taryfy określają także warunki ich
stosowania.
Taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 do art. 23 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz przepisami
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzaniu taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD"
Sp. z o.o., ul. Mariańska 2,46-100 Namysłów, zwany dalej „EKOWOD”.
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Gospodarstwa
domowe, odbiorcy
przemysłowi
i pozostali

1

Jednostka
miary

Wyszczególnienie

Cena
netto

4

5

cena za dostarczoną wodę

m3

2,78 zł

stawka opłaty abonamentowej
w rozliczeniach według wodomierza
głównego

m-c

4,50 zł

w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i bytowo-przemysłowych ma
zastosowanie dla grup taryfowych odbiorców usług taryfa niejednolita jednoczłonowa,
zróżnicowana cenowo dla poszczególnych grup, a rozliczenia dokonywane są na
podstawie ceny wyrażonej w zł/m3odprowadzanych ścieków (tabela nr 2).

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki
Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka
miary

Cena
netto

3

4

5

1

Gospodarstwa domowe i odbiorcy
odprowadzający wyłącznie ścieki
bytowe z terenu miasta Namysłów

cena za
odprowadzone
ścieki

m3

3,48 zł

2. Rodzaje prowadzonej działalności

2

cena za
odprowadzone
ścieki

m3

7,31 zł

„EKOWOD” prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwoleń wydanych decyzjami Burmistrza
Namysłowa, Wójta Wilkowa, Wójta Świerczowa, Wójta Domaszowic i Wójta Pokoju.
Działalnością swoją obejmuje obszar Gminy Namysłów, Gminy Wilków, Gminy Świerczów,
Gminy Domaszowice i Gminy Pokój.

Gospodarstwa domowe i odbiorcy
odprowadzający wyłącznie ścieki
bytowe z terenu wiejskiego Gminy
Namysłów

3

Odbiorcy odprowadzający ścieki
mieszane – mieszanina ścieków bytowoprzemysłowych

cena za
odprowadzone
ścieki

m3

6,01 zł

2)

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – ujmowanie, uzdatnianie i
dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń
wodociągowych,
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – oczyszczanie i odprowadzanie
ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych.

w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych obowiązuje taryfa
jednolita jednoczłonowa, a rozliczenia dokonywane są na podstawie ceny wyrażonej
w zł/m2powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni (np. drogi, parkingi, place,
itp.) ujętej w systemy kanalizacji deszczowej, płatna za każdy miesiąc (tabela nr 3).

Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji
deszczowej

3. Rodzaj i struktura taryf
„EKOWOD” przedkłada przy rozliczeniach za:
1) dostarczoną wodę taryfę jednolitą wieloczłonową, składającą się z ceny wyrażonej
w złotych za m3 dostarczonej wody oraz stałej opłaty abonentowej,
2) odprowadzanie ścieków bytowych i bytowo-przemysłowych taryfę niejednolitą
jednoczłonową zawierającą różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców usług,
3) odprowadzanie ścieków deszczowych taryfę jednolitą jednoczłonową.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Cena
netto

2

3

4

5

Podmioty
odprowadzające wody
opadowe i roztopowe do
kanalizacji deszczowej

cena za odprowadzone ścieki
opadowe i roztopowe do kanalizacji
deszczowej z powierzchni
zanieczyszczonej
o trwałej nawierzchni

m²

0,09 zł

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

1

1

Do cen i stawek opłat, określonych w kolumnach 5 tabel 1, 2 i 3, dolicza się podatek od
towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt. 9 - 12 rozporządzenia;

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

W ramach opłaty podstawowej dla ścieków mieszanych bytowo-przemysłowych, ścieki
wprowadzane do miejskich urządzeń kanalizacji sanitarnej muszą odpowiadać warunkom
określonym w poniższej tabeli (tabela nr 4):

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj.: kosztów
eksploatacyjnych i kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
dokonano podziału na taryfowe grupy odbiorców usług:
1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono zasadniczo jedną grupę taryfową
odbiorców usług, która obejmuje odbiorców:
a) indywidualnych,
b) przemysłowych,
c) pozostałych;
2) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych oraz bytowo-przemysłowych występują
następujące taryfowe grupy odbiorców:
a) gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze
bytowym z terenu miasta Namysłów – dotyczy odbiorców, którzy nie zużywają
wody do prowadzonej działalności produkcyjnej,
b) gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający wyłącznie ścieki o charakterze
bytowym z terenu wiejskiego Gminy Namysłów – dotyczy odbiorców, którzy nie
zużywają wody do prowadzonej działalności produkcyjnej,
c) odbiorcy odprowadzający ścieki mieszane, czyli mieszaninę ścieków bytowoprzemysłowych, których dopuszczalne stężenie odprowadzanych ścieków zostało
określone w załączniku do umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków;
3) w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych ustalono jedną grupę
taryfową odbiorców usług, która obejmuje podmioty odprowadzające wody opadowe i
roztopowe do kanalizacji deszczowej.

Tabela 4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w ściekach wprowadzanych
do urządzeń kanalizacyjnych
Lp.

Wskaźniki zanieczyszczenia

Jednostka

Wartość

1

Temperatura próbki (w czasie poboru)

°C

35

2

Odczyn

pH

6,5 – 9,5

3

BZT5

mgO2/l

900

4

ChZTCr

mgO2/l

1935

5

Zawiesina ogólna

mg/l

800

6

Fosfor ogólny

mgP/l

30

7

Azot ogólny

mgN/l

80

8

Azot amonowy

mgNH4/l

65

Dla wskaźników nie wymienionych w tabeli nr 4 obowiązują wskaźniki określone w
załączniku do rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
„EKOWOD” zastrzega sobie prawo do zmiany wartości wymienionych w tabeli nr 4 w
przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.
W razie stwierdzenia przekroczenia warunków umownych „EKOWOD” dokona naliczenia
opłaty dodatkowej według stawek z tabeli nr 5.

5. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z poszczególnymi grupami odbiorców usług, o których mowa w ust. 4,
obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat, i tak:

2

3)

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności „EKOWOD” stanowi:
1)

1

Wyszczególnienie
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REGULAMIN UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW

Tabela 5. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych
Przedziały [mg/dm3]/Stawka opłaty [zł/m3]

Wskaźnik

Przedział
[mg/dm3]
od

do

BZT5

900

1500

ChZT

1935

Zawiesina
ogólna

Przedział
[mg/dm3]

Stawka
opłaty
[zł/m3]

Stawka
opłaty
[zł/m3]

Przedział
[mg/dm3]

Stawka
opłaty
[zł/m3]

Uchwałą Nr XX/245/13 z dnia 26 marca 2013 r. Rada
Miejska w Namysłowie uchwaliła Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.

od

do

od

2,00

1500

3000

7,01

3001

13,69

3400

2,28

3400

5000

4,76

5001

10,97

„(…) Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

810

1400

2,19

1400

2000

4,41

2001

11,83

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Namysłów, dotyczące:

Azot
ogólny

80

100

0,75

100

120

1,50

121

8,26

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:

Azot
amonowy

65

85

0,92

85

105

1,85

106

9,48

Fosfor
ogólny

30

50

2,00

50

70

4,01

71

7,01

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2, pkt. 9 - 12
rozporządzenia.

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i
urządzenia pomiarowe

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.
Z uwagi na pełne wyposażenie w wodomierze budynków, zlokalizowanych na terenie
działania „EKOWOD” ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie ich
wskazań. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się
w oparciu o ich wskazania.
W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe ilość dostarczonych
ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej
w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na
podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed
stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego
zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego
zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
„EKOWOD” na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania
wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca ponosi
koszty ekspertyzy wodomierza.
O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym świadczone były usługi.
Opłata abonamentowa ustalana jest za każdy miesiąc, także w przypadku braku poboru
wody. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na
warunkach i w terminach określonych w umowie.
W rozliczeniu opłat za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe uwzględnia się
powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki do kanalizacji deszczowej.
Opłata za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej ustalana
jest za każdy miesiąc.

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na
lata 2012-2017;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

7. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele
wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w
oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne – stawka za m3 wody jest jednakowa,
niezależnie od ilości pobieranej wody. Dotyczy to zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych
na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych.
W zakresie dostawy wody „EKOWOD” ponosi stałe koszty obsługi swoich klientów, co
uzasadnia wprowadzenie stawki opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od tego,
czy poszczególny odbiorca usług w danym okresie będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie,
a ponoszenie ich wymusza proces produkcji wody i gotowość do jej dostarczania.
Zróżnicowany zakres usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców występuje w
przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest
zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia, powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich
odbioru i oczyszczania.
Określone w taryﬁe ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które
zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w uchwale Nr XXXVI/282/06 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 49 poz. 1578). (...)”

1) budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
2) budynkach wielorodzinnych - rozumie się przez to budynek mieszkalny, który zawiera
więcej niż dwa lokale mieszkalne;
3) harmonogramie - rozumie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych,
opracowany przez podmiot uprawniony;
4) nieruchomości niezamieszkałej - rozumie się przez to nieruchomości, których
nie zasiedlają mieszkańcy, a w których powstają odpady komunalne, czyli nieruchomości
służące przede wszystkim innej działalności niż mieszkalna, a więc działalności użytkowej
(gospodarczej, społecznej lub publicznej);
5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady z remontów
w postaci gruzu betonowego i ceglanego oraz materiałów ceramicznych, niezawierające
substancji niebezpiecznych;
6) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze
względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
7) podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to wykonawcę świadczącego usługi w ramach
zorganizowanego systemu odbierania odpadów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
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4. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów
ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić
prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie
mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,
w zakresie obejmującym:
a) papier,
b) metale,

§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejskim, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a odpady zbierane są
w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 9 osób korzystających;

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 10 do
18 osób korzystających;

g) odpady zielone,

3) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do średniej ilości selektywnie
zbieranych odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej
w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie wiejskim, na których zamieszkują
mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a odpady zbierane są
w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 4 osób korzystających;

m) zużyte opony;
2)

2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 5 do
8 osób korzystających;

przekazywanie podmiotowi uprawnionemu selektywnie zebranych odpadów,
wymienionych w pkt. 1 lit. a-g i lit. k, oraz dostarczanie selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, wymienionych w pkt 1 lit. h, i, j, l i m, do gminnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;

3) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do średniej ilości selektywnie
zbieranych odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej
w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich
podmiotowi uprawnionemu;

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów ulegających
biodegradacji (nie dotyczy właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe
kompostowniki):

4) usuwanie śniegu z dachów, lodu (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości
służących do użytku publicznego.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego oczyszczania
chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości, z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika,
tak aby mogły je sprzątnąć służby utrzymujące jezdnię w stanie czystości.

1) jeden pojemnik o pojemności 240 l - do 34 osób korzystających;

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może
odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

3) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 69 do 103 osób korzystających;

2) dwa pojemnik każdy o pojemności 240 l - od 35 do 68 osób korzystających;

4) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-3 proporcjonalnie do średniej ilości wytwarzanych
selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji wynoszącej 7 l na 1 tydzień
na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

1) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz
przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego;

4. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejskim, na których zamieszkują
mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób
selektywny, ustala się pojemność worka przeznaczonego do segregowanych odpadów
komunalnych oddzielnie dla każdej selektywnie zbieranej frakcji (papier, metal i tworzywa
sztuczne, szkło):

3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli
naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska. Zakaz w szczególności dotyczy napraw
związanych z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych
i hamulcowych.

1) jeden worek o pojemności 120 l - do 9 osób korzystających;
2) dwa worki każdy o pojemności 120 l - od 10 do 18 osób korzystających.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

3) dla większej ilości osób korzystających z worków należy stosować kombinacje worków
wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do średniej ilości selektywnie zbieranych
odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej w Załączniku nr
1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

5. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie wiejskim, na których zamieszkują
mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób
selektywny, ustala się pojemność worka przeznaczonego do segregowanych odpadów
komunalnych oddzielnie dla każdej selektywnie zbieranej frakcji (papier, metal i tworzywa
sztuczne, szkło):

1) worki o pojemności 120 l;
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 2500 l;

1) jeden worek o pojemności 120 l - do 4 osób korzystających;

4) kontenery o pojemności 7000 l;

2) dwa worki każdy o pojemności 120 l - od 5 do 8 osób korzystających;

5) specjalne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

3) dla większej ilości osób korzystających z worków należy stosować kombinacje worków
wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do średniej ilości selektywnie zbieranych
odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej w Załączniku nr
1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

6) przydomowe kompostowniki do odpadów ulegających biodegradacji.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki
w odpowiednich kolorach, i tak w kolorze:

§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejskim, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a odpady zbierane są w
sposób nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) czarnym lub ciemnozielonym lub ciemnoszarym (pojemnik cynkowy) - z przeznaczeniem
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) niebieskim - z przeznaczeniem na papier;

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 7 osób korzystających;

3) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
4) zielonym - z przeznaczeniem na szkło;

2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 8 do
14 osób korzystających;

5) brązowym - z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji (nie dotyczy
terenów wiejskich);

3) jeden pojemnik każdy o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 14 do
21 osób korzystających;

6) brązowy worek - z przeznaczeniem na odpady zielone.

4) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 22 do 28 osób korzystających;

3. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z nich, a także
muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyﬁkację właściciela pojemnika,
kontenera lub worka.
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2. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie wiejskim, na których zamieszkują
mieszkańcy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób
nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji wynoszącej 7 l na 1 tydzień
na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.
§ 12. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejskim, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób
nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 3 osób korzystających;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 4 do
6 osób korzystających;

1) pojemnik o pojemności 120 l - do 7 osób korzystających;

3) jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 7 do 9 osób
korzystających;

2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 8 do
14 osób korzystających;

4) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 10 do 12 osób korzystających;

3) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 15 do 28 osób korzystających;

5) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-4 proporcjonalnie do średniej ilości nieselektywnie
zbieranych odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej
w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

4) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 29 do 42 osób korzystających;
5) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 43 do 56 osób korzystających;
6) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 57 do 64 osób korzystających;

§ 9. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie wiejskim, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób
selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

7) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-6 proporcjonalnie do średniej ilości nieselektywnie
zbieranych odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia przez 1 mieszkańca, określonej
w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 4 osób korzystających;

§ 13. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność
pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, oddzielnie dla
każdej selektywnie zbieranej frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) jak dla odpadów
niesegregowanych (zmieszanych), ustalonej w § 9 lub w § 11 ust. 1 w zależności od położenia
danej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2.

2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 5 do
8 osób korzystających;
3) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 9 do 16 osób korzystających;
4) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 17 do 22 osób korzystających;

2. W przypadku gdy warunki lokalizacyjne lub charakter nieruchomości uniemożliwiają
lub utrudniają wyposażenie jej w pojemniki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych
o identycznej ilości i pojemności jak dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, dopuszcza się możliwość ustawienia przez właściciela nieruchomości minimum
jednego pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
oddzielnie dla każdej selektywnie zbieranej frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło)
o minimalnej pojemności jak dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

5) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 23 do 30 osób korzystających;
6) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 31 do 35 osób korzystających;
7) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-6 proporcjonalnie do średniej ilości selektywnie
zbieranych odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia przez 1 mieszkańca, określonej w
Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

§ 14. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości, wymienionych w § 9 do § 13,
korzystają z tych samych pojemników, łączna minimalna pojemność pojemników winna
odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z
tych nieruchomości.

§ 10. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie wiejskim, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób
nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

§ 15. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i odpady są
zbierane w sposób selektywny , ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 3 osób korzystających;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub 1 pojemnik o pojemności 240 l - od 4 do 6 osób
korzystających;

1) jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l - do 120 l odpadów;

3) jeden pojemniki o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 7 do 8 osób
korzystających;

2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub dwa worki o pojemności 120 l lub jeden
pojemnik o pojemności 240 l - od 121 do 240 l odpadów;

4) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 9 do 11 osób korzystających;

3) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 241 do 480 l odpadów;

5) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 12 do 16 osób korzystających;

4) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 481 do 720 l odpadów;

6) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 17 do 22 osób korzystających;

5) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 721 do 960 l odpadów;

7) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 23 do 25 osób korzystających;

6) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 961 do 1100 l odpadów;

8) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-7 proporcjonalnie do średniej ilości nieselektywnie
zbieranych odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia przez 1 mieszkańca, określonej w
Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

7) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt
1-6 lub kontener o pojemności 7000 l, proporcjonalnie do średniej ilości wytwarzanych
selektywnie zbieranych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.

§ 11. 1. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejskim, na których
zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób
selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1,
oblicza właściciel nieruchomości na podstawie Załącznika nr 1 do uchwały. Ilość tych odpadów
stanowi sumę iloczynów, tj.: liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych
odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
w ciągu 1 tygodnia zbieranych w sposób selektywny, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru.

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 9 osób korzystających;

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy,
a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną
pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
oddzielnie dla każdej selektywnie zbieranej frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło)
jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), ustalonej w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4.

2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 10 do
18 osób korzystających;
3) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 19 do 36 osób korzystających;
4) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 37 do 55 osób korzystających ;

4. W przypadku gdy warunki lokalizacyjne lub charakter nieruchomości uniemożliwiają
lub utrudniają wyposażenie jej w pojemniki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych
o identycznej ilości i pojemności jak dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, dopuszcza się możliwość ustawienia przez właściciela nieruchomości minimum
jednego pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
oddzielnie dla każdej selektywnie zbieranej frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło)
o minimalnej pojemności jak dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

5) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 56 do 73 osób korzystających;
6) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 74 do 84 osób korzystających;
7) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-6 proporcjonalnie do średniej ilości selektywnie
zbieranych odpadów wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia przez 1 mieszkańca, określonej
w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu odpadów.

5. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, oraz właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i odpady są
zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

2. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejskim, na których zamieszkują
mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala
się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji:
1) jeden pojemnik o pojemności 240 l - do 34 osób korzystających;

1) jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l - do 120 l odpadów;

2) dwa pojemniki o pojemności 240 l - od 35 do 68 osób korzystających;

2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub dwa worki o pojemności 120 l lub jeden
pojemnik o pojemności 240 l - od 121 do 240 l odpadów;

3) trzy pojemniki o pojemności 240 l - od 69 do 103 osób korzystających;

3) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 241 do 480 l odpadów;

4) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje
pojemników wymienionych w pkt 1-3 proporcjonalnie do średniej ilości wytwarzanych

4) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 481 do 720 l odpadów;

7

MAJ 2013
5) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 721 do 960 l odpadów;

2) z budynków wielorodzinnych:

6) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 961 do 1100 l odpadów;

a) w osobnym pojemniku - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

7) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt
1-6 lub kontener o pojemności 7000 l, proporcjonalnie do średniej ilości wytwarzanych
nieselektywnie zbieranych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 6.

b) w osobnym pojemniku - papier,
c) w osobnym pojemniku metale i tworzywa sztuczne,
d) w osobnym pojemniku - szkło,

6. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 5,
oblicza właściciel nieruchomości na podstawie Załącznika nr 1 do uchwały. Ilość tych odpadów
stanowi sumę iloczynów, tj.: liczb y jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych
odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych
w ciągu 1 tygodnia zbieranych w sposób nieselektywny, z uwzględnieniem częstotliwości
wywozu odpadów.

e) w osobnym pojemniku ustawionym w ogólnodostępnym miejscu - odpady ulegające
biodegradacji,
f) w osobnym worku - odpady zielone;
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz nieruchomości częściowo zamieszkałej:

§ 16. Worek do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
możliwy jest do zastosowania w przypadku minimalnej pojemności pojemnika nie
przekraczającej 120 l i tylko w przypadku nieruchomości niezamieszkałej.

a) w osobnym pojemniku lub worku - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) w osobnym pojemniku lub worku - papier,

§ 17. Ustala się minimalną pojemność pojemników (koszy ulicznych) przeznaczonych do
zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

c) w osobnym pojemniku lub worku - metale i tworzywa sztuczne,

1) pojemnik o pojemności 20 l, w odstępach maksymalnie co 10 km - w terenie
niezabudowanym;

d) w osobnym pojemniku lub worku - szkło;
4) poprzez przekazanie przeterminowanych leków:

2) pojemnik o pojemności od 10 l do 50 l, w odstępach maksymalnie co 150 m w parkach i
rejonach intensywnego natężenia ruchu pieszych oraz w odstępach maksymalnie co 50 m
na peronach;

a) do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu,

3) pojemniki o pojemności od 10 l do 50 l, w wydzielonym miejscu na przystankach
komunikacyjnych.

b) do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
5) poprzez przekazanie zużytych baterii i akumulatorów:

§ 18. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych
miejscach na terenie nieruchomości, z zachowaniem następujących warunków:

a) do sklepu ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym i elektrotechnicznym,

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym
dla osób korzystających z pojemnika oraz podmiotu uprawnionego, bez konieczności
otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do
transportu odpadów, z zastrzeżeniem pkt 2;

b) do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
6) poprzez niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, powstałych w wyniku remontu, modernizacji lokali i budynków.

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników
do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę
przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z podmiotem
uprawnionym;

2. Odpady zbierane selektywnie, wymienione w § 3 pkt 1 lit h, i, j, l i m, właściciele
nieruchomości są zobowiązani dostarczyć na własny koszt do gminnego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w
szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości
dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem
posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapobiegania powstawaniu odpadów
i ograniczenia ich ilości, a także do podejmowania działań mających na celu ułatwienie poddania
procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na
zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z podmiotem
uprawnionym, wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie.

2. Masa odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny przez właściciela
nieruchomości, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym ma on podpisaną umowę.

§ 19. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w
pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników
służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym przejmuje gmina.

3. Podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, obowiązany jest do ograniczania ilości odpadów kierowanych do składowania,
zapewnia prawidłowe warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów zielonych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych dla wspólnego użytku

§ 20. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w zależności od rodzaju nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem opracowanym na
podstawie tabeli minimalnych częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, stanowiącej Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 23. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania
ich bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ma gwarantować
nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

§ 24. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:

3. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w dni robocze, w
godzinach 6.00 - 22.00 .

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej
woni, roznoszenia pasożytów, insektów, itp.;

4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

2)

5. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych dokonuje się przy użyciu
pojazdów asenizacyjnych w okresach uniemożliwiających przepełnienie zbiornika i wylewanie
się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.

§ 25. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego
dodatkowo w kagańcu. Obowiązek wyprowadzania psa w kagańcu nie dotyczy tych zwierząt,
którym założenie kagańca niemożliwe jest ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze
względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.

6. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni
przydomowych winna być w zgodzie z instrukcją ich eksploatacji.
§ 21. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się z terenu nieruchomości selektywnie
zebranych odpadów komunalnych w sposób:

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach.

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) w osobnym pojemniku - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) w osobnym worku - papier,

§ 26. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zabrania się:

c) w osobnym worku - metale i tworzywa sztuczne,

1) utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: koniowate, bydło, jeleniowate, świnie,
owce i kozy;

d) w osobnym worku - szkło,

2) wypuszczania drobiu i zwierząt futerkowych poza ogrodzony teren hodowli;

e) w osobnym pojemniku ustawionym w ogólnodostępnym miejscu - odpady ulegające
biodegradacji, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie
przy pomocy kompostowników przydomowych,
f) w osobnym worku - odpady zielone;

natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości
pozostawianych przez zwierzę) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku,
placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników. Uprzątnięcia można dokonać poprzez
wrzucenie zanieczyszczeń (w zamkniętej torebce) do pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych.
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3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra
handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

MAJ 2013
Załącznik Nr 1 do Uchwały XX/245/13

§ 27. 1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie
pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla osób zamieszkujących
sąsiednie nieruchomości.

Średnia ilość odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),
określona w celu ustalenia pojemności pojemników

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie
winno być utrzymane w należytej czystości.

źródło wytwarzania
odpadów komunalnych

L.p.

3. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do
urządzeń kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do
kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych
i gleby.

1.
2.

4. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym
odpowiednim ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb
wybiegu.

3.

5. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w
odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, oddzielonych dodatkowo minimum 3
metrową przeszkodą stałą, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

5.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzenia

8.

4.

nieruchomość zamieszkała
w mieście
nieruchomość zamieszkała
– teren wiejski
uczelnia, szkoła, przedszkole,
żłobek
szpital, hotel i inna placówka
całodziennego pobytu
lokal handlowy, urządzone
targowisko, hala targowa, giełda

6.

lokal gastronomiczny

7.

ogródki działkowe
instytucja kultury, posiadająca
sale widowiskową

9.

kino

10. cmentarz
11. domek letniskowy, kemping
12. inne niż wyżej wymienione:
1) pomieszczenia biurowe
(m.in. instytucje i urzędy)
2) punkt handlowy i usługowy
poza lokalem
(kiosk, uliczny punkt szybkiej
konsumpcji, kwiaciarnia, itp.)
3) zakład rzemieślniczy i zakład
wytwórczy, instytucja kultury, nie
posiadająca sali widowiskowej
(m.in. biblioteka)
4) obiekt sportowy
(m.in. hala sportowa, kort tenisowy,
kąpielisko, itp.)

§ 28. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz
w roku jesienią, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji
pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, tj. jesienią
i wiosną.
2. Obowiązek deratyzacji, w odniesieniu do właścicieli budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne,
właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. (...)”

jednostka
charakteryzująca źródło
wytwarzanych odpadów

średnia ilość odpadów komunalnych
(zmieszanych) z 1 tygodnia
(w litrach)
zbieranie
zbieranie
selektywne
nieselektywne

1 osoba

13

17

1 osoba

8

11

1student/ uczeń/ dziecko
1 zatrudniony
1 łóżko
1 zatrudniony
1m2 powierzchni handlowej
1 zatrudniony
1 miejsce konsumpcyjne
1 zatrudniony
1 działka
1 miejsce na widowni
1 zatrudniony
1 miejsce na widowni
1 zatrudniony
1 miejsce grzebalne
1 m2 powierzchni

1
7
10
7
1
7
10
7
5
1
7
1
7
1
1

2
9
12
9
2
9
12
9
6
2
9
2
9
2
2

1 zatrudniony

7
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/245/13
Minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

rodzaj odpadu

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

papier

częstotliwość odbioru
odpadów
komunalnych z
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego
z terenu miasta

częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych
z budynku
wielorodzinnego
z terenu miasta

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych
z nieruchomości
niezamieszkałej oraz
z nieruchomości
w części zamieszkałej

częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych z terenu ogrodów
działkowych oraz domków
letniskowych

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc
w okresie od 1 kwietnia
do 30 listopada oraz na zgłoszenie
telefoniczne do Urzędu Miejskiego
w Namysłowie w okresie
od 1 grudnia do 31 marca;

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu
(z uwzględnieniem
potrzeb)

nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc
w okresie od 1 kwietnia
do 30 listopada oraz na zgłoszenie
telefoniczne do Urzędu Miejskiego
w Namysłowie w okresie
od 1 grudnia do 31 marca;

częstotliwość odbioru
odpadów
komunalnych
z terenu wiejskiego

metale i tworzywa
sztuczne

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu
(z uwzględnieniem
potrzeb)

szkło

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu
(z uwzględnieniem
potrzeb)

nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc
w okresie od 1 kwietnia
do 30 listopada oraz na zgłoszenie
telefoniczne do Urzędu Miejskiego
w Namysłowie o w okresie
od 1 grudnia do 31 marca;
nie rzadziej niż 1raz na miesiąc
w okresie od 1 kwietnia
do 30 listopada oraz na zgłoszenie
telefoniczne do Urzędu Miejskiego
w Namysłowie w okresie
od 1 grudnia do 31 marca;

odpady ulegające
biodegradacji

nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada oraz 1 raz
w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca

-

-

-

odpady zielone

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu
w okresie
od 1 kwietnia
do 30 listopada

-

-

-

-

meble i odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

1 raz na kwartał (w systemie akcyjnym)
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego
w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;

1. Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XX/246/13 z dnia 26 marca 2013 r. określiła
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów następująco:
„(…) § 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia przez Gminę Namysłów
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmujący:
1) odbiór zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych;
2) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych obejmujący:

2) papier - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na
zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do
31 marca;
3) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do
30 listopada oraz na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie
w okresie od 1 grudnia do 31 marca;
4) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz na
zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Miejskiego w Namysłowie w okresie od 1 grudnia do
31 marca;
§ 6. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierany jest od właścicieli nieruchomości 1 raz na kwartał (w systemie akcyjnym).

a) papier,
b) metal,

§ 7. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

c) tworzywa sztuczne,

§ 8. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych można bezpłatnie oddawać odpady według
rodzaju wskazanego w załączniku do uchwały.

d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
3) odbiór w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebranych
w sposób selektywny odpadów wymienionych w załączniku do uchwały.
§ 2. Odpady komunalne, wymienione w § 1 pkt 1 i pkt 2, odbierane są w każdej ilości
zebranej przez właściciela nieruchomości.
§ 3. Z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierane są zgodnie
z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą minimalną częstotliwością:

2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje
obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki
służące do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności, określonej w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Z pobranych opłat gmina pokryje koszty
utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
oraz zakupi każdą, potrzebną ilość worków służących do zbierania odpadów komunalnych.
§ 9. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów
takich jak:
1) materiały zawierające azbest;
2) papa;
3) szyby samochodowe;

1) z budynku mieszkalnego jednorodzinnego z terenu miasta:

4) szkła zbrojone i hartowane;
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

5) części samochodowe (zderzaki, reﬂektory itp.);
b) papier - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

6) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyﬁkacji;
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

7) odpady w opakowaniach cieknących i uszkodzonych;
d) szkło - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

8) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne.
e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od
1 kwietnia do 30 listopada oraz 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca,
f) odpady zielone - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada;
2) z budynku wielorodzinnego z terenu miasta:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

§ 10. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje bezpłatnie
odpadów takich jak:
1) odpadów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej,
przywożonych w beczkach, workach, skrzynkach, zawierających kilkanaście opakowań
tego samego odpadu o pojemności jednostkowego opakowania ponad 20 litrów;
2) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,
chemikalia nietypowe dla prac domowych takie jak kwasy, zasady, sole i odczynniki
chemiczne.

b) papier - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

§ 11. Maksymalna ilość, jednorazowo przywiezionych odpadów komunalnych do
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie może przekroczyć 2 m3.
Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. (...)”

d) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
e) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od
1 kwietnia do 30 listopada oraz 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca;
f) odpady zielone - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada;
3) z terenu wiejskiego:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

Załącznik do Uchwały Nr XX/246/13
RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Kod
odpadu

b) papier - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

Rodzaj odpadu

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

15 01 07

Syntetyczne oleje
hydrauliczne
Syntetyczne oleje
silnikowe, przekładniowe i
smarowe
Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metalu
Opakowania
wielomateriałowe
Opakowania ze szkła

2) papier - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (z uwzględnieniem potrzeb),

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

13 01 11*
c) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
d) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

13 02 06*

e) odpady zielone - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada.

15 01 01

§ 4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, oraz z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady te są odbierane zgodnie
z opublikowanym przez Urząd Miejski w Namysłowie harmonogramem z następującą
minimalną częstotliwością:

15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05

3) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (z uwzględnieniem potrzeb),

17 01 01
4) szkło - nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu (z uwzględnieniem potrzeb).
§ 5. Z terenu ogrodów działkowych oraz domków letniskowych odpady komunalne
odbierane są zgodnie z opublikowanym przez Urząd Miejski w Namysłowie harmonogramem
z następującą minimalną częstotliwością:
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17 01 02
17 02 01
20 01 01

Odpady betonu oraz gruz
budowlany z rozbiórek
i remontów
Gruz ceglany
Drewno
Papier i tektura

Charakterystyka

opakowania z papieru i tektury bez zawartości
opakowania
opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości
opakowania
opakowania z drewna bez zawartości opakowania
opakowania z metalu bez zawartości opakowania
opakowania wielomateriałowe bez zawartości
opakowania
opakowania szklane bez zawartości opakowania
opakowania z tekstyliów bez zawartości
opakowania

gazety, katalogi, reklamówki papierowe

MAJ 2013
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 21*
20 01 23*
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*

20 01 34

20 01 36

Rodzaj odpadu
Szkło
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odzież
Tekstylia
Lampy ﬂuorescencyjne i
inne odpady zawierające
rtęć
Urządzenia zawierające
freony
Leki cytotoksyczne
i cytostatyczne
Leki inne niż wymienione
w 20 01 31
Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i
akumulatory zawierające te
baterie
Baterie i akumulatory inne
niż wymienione w 20 01 33

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w
20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35

20 01 38

Drewno inne niż
wymienione w 20 01 37*

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale
Odpady ulegające
biodegradacji
Gleba i ziemia, w tym
kamienie

20 02 01
20 02 02
20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

16 01 03

Zużyte opony

Magnetyczne i optyczne
nośniki informacji
Inne oleje silnikowe,
13 02 08*
przekładniowe i smarowe
Odpadowy toner drukarski
08 03 18 inny niż wymieniony w
08 03 17
* odpad niebezpieczny
16 80 01

3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się
niższą stawkę za każdy odbiór odpadów z pojemnika:

Charakterystyka

1) o pojemności 120 l - 12,99 zł;

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

2) o pojemności 240 l - 24,75 zł;
Świetlówki liniowe do długości 1,5 m,
kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe,
termometry rtęciowe
chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające
freon

z wyłączeniem leków cytotoksycznych i
cytostatycznych(20 01 31*)
baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01*),
niklowo-kadmowe (16 06 02*), baterie zawierające
rtęć (16 06 03*)

3) o pojemności 1100 l - 97,07 zł;
4) o pojemności 7000 l - 466,95 zł.
§ 3. Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
stanowi sumę stawki opłaty ustalonej w § 1 oraz stawki określonej w § 2. (…)”
3. Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XX/249/13 z dnia 26 marca 2013 r. określiła
termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
następująco:
„(…) § 1. 1. Opłatę za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi
uiszcza się, bez wezwania, w terminach do:
1) 15 stycznia - za miesiące listopad i grudzień;
2) 15 marca - za miesiące styczeń i luty;
3) 15 maja - za miesiące marzec i kwiecień;

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki,
mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty
fotograﬁczne, telefony komórkowe, telefony
stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery,
komputery, drukarki, maszyny do pisania,
wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne,
termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory
nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne
urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne
niezawierające substancji niebezpiecznych
drewno nie malowane, nie zanieczyszczone, z
wyłączeniem drewna zawierającego substancje
niebezpieczne (20 01 37*)
tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie
zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy
części roślin z ogrodów i parków

4) 15 lipca - za miesiące maj i czerwiec;
5) 15 września - za miesiące lipiec i sierpień;
6) 15 listopada - za miesiące wrzesień i październik.
2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 15 września
2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.
§ 2. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Na terenie wiejskim Gminy Namysłów dopuszcza
się pobór opłaty w drodze inkasa. (…)”
4. Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XX/247/13 z dnia 26 marca 2013 r. określiła
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.

gleba i ziemia nie zanieczyszczone
meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki
z tworzyw sztucznych
grzejniki, felgi, wanny żeliwne
opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej
56 cm
płytki CD, DVD
oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe
mineralne i syntetyczne
z wyłączeniem odpadowego toneru drukarskiego
zawierającego substancje niebezpieczne (08 03 17*)

2. Rada Miejska w Namysłowie Uchwałą Nr XX/248/13 z dnia 26 marca 2013 r. ustaliła
opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki opłaty za
pojemnik następująco:
„(…) § 1. 1. Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi
dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust. 3.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w ust. 1,w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
3. W przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, ustala się niższą
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie miejskim oraz 6,00 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie
wiejskim.
§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie przez Gminę Namysłów odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust. 2 lub
ust. 3.
2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, ustala się stawkę za każdy odbiór odpadów z pojemnika:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dnia
26 lipca 2013 r. złożyć Burmistrzowi Namysłowa deklaracje
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Deklaracje można składać (w formie
pisemnej) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: sekretariat@namyslow.eu lub poprzez platformę
ePUAP. Wypełniona deklaracja winna być uwierzytelniona
przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego,
weryﬁkowalnego za pomocą ważnego kwaliﬁkowanego
certyﬁkatu lub proﬁlem zaufanym ePUAP.
Druk deklaracji można pobrać w punkcie informacyjnym
Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w postaci
edytowalnego dokumentu elektronicznego, ze strony
internetowej
www.namyslow.eu,
z
zakładki
„Gospodarowanie odpadami”. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Namysłowie
telefonicznie- pod nr. tel. 77 419 03 45 lub osobiście – w
punkcie informacyjnym Urzędu.
Ponadto, pracownicy Urzędu będą pomagać w
wypełnianiu deklaracji na terenie wiejskim Gminy
wg. następującego harmonogramu:
ciąg dalszy str. 12

1) o pojemności 120 l - 19,49 zł;

KUPIĘ GRUNTY
SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI
TEL: 692 471 877

2) o pojemności 240 l - 37,13 zł;
3) o pojemności 1100 l - 145,61 zł;
4) o pojemności 7000 l - 700,43 zł.
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reklama płatna

Kod
odpadu
20 01 02

MAJ 2013
„JABŁKA ZE SNU”

HARMONOGRAM DYŻURÓW
godziny pełnienia dyżurów: od poniedziałku do piątku 14.00 - 19.00
(świetlice wiejskie)
Data
07.06.2013
07.06.2013 (altana)
07.06.2013
10.06.2013 (RSP)
10 i 11.06.2013
11.06.2013
12.06.2013 (u Sołtysa)
13 i 14.06.2013
17 i 18.06.2013
12 i 13.06.2013
19 i 20.06.2013
21.06.2013
14.06.2013
17 i 18.06.2013
10.06.2013
24.06.2013 (wg potrzeb)
19 i 20.06.2013
21.06.2013
24.06.2013 (altana)
11 i 12.06.2013
13.06.2013
25.06.2013
26.06.2013 (biuro „Agroplon”)
25 i 26.06.2013
14 i 17.06.2013
18.06.2013
19 i 20.06.2013 (szkoła)
27.06.2013
21 i 24.06.2013 (szkoła)
25 i 26.06.2013
27.06.2013
28.06.2013 (wg potrzeb)

Od lewej E.Kaca, A.Wandrowska, K.Jakubowski,
A.Jazłowiecka, B.Ciupa-Krewska, tyłem G.Kalinowski - Fot. W. Karud

Serdeczne podziękowania,
wszystkim znajomym oraz
Myśliwym z Koła Łowieckiego nr 1
„Bażant” w Namysłowie,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

Józefa Gruszkiewicza
do krainy wiecznych łowów,

reklama płatna

składa
Żona wraz z najbliższą rodziną.

ogłoszenie płatne

W swojej istocie był to wieczór autorski młodej,
namysłowskiej poetki - Bożeny Ciupy-Krewskiej, której wierszom
wspaniałą oprawę stworzyły obrazy Andrzeliki Jazłowieckiej oraz
koncert młodych, bardzo utalentowanych artystów z Wrocławia
– Hani Sosnowskiej i Marcina Kowalskiego. Wiersze czytała ich
autorka, wspierana nie tylko przez przybyłą w tym celu z Choruli
Anastazję Wandrowską, ale również przez przyjaciół z „Weny” –
Ewę Kacę, Grzegorza Kalinowskiego, Marikę Kołakowską i Ulę
Szuster. Swój wiersz zaprezentował także poeta, pochodzący z
Kępna - Krzysztof Rębowski, dedykując go głównej bohaterce
wieczoru. Duet z Wrocławia wykonał „na bis” dwa wiersze
Bożeny w swojej (muzyczno-wokalnej) interpretacji, co
wzbudziło duże zainteresowanie widowni, która dała temu wyraz
brawami. Z dużą satysfakcją zauważyć można było obecność
wieloletnich, niezawodnych przyjaciół „Weny”, którzy, jak widać,
kochają poezję i jej twórców.
JG wg. inf. KaJ

reklama płatna

Miejscowość
Baldwinowice
Barzyna
Bukowa Śląska
Brzezinka
Brzozowiec
Igłowice
Józefków
Głuszyna
Kamienna
Jastrzębie
Kowalowice
Krasowice
Ligotka
Ligota Książęca
Łączany
Michalice
Mikowice
Minkowskie
Niwki
Nowe Smarchowice
Nowy Folwark
Objazda
Pawłowice Namysłowskie
Przeczów
Rychnów
Smarchowice Małe
Smarchowice Wielkie
Smarchowice Śląskie
Smogorzów
Woskowice Małe
Ziemiełowice
Żaba

4 maja br. w Namysłowskim Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie z cyklu „Wena i przyjaciele”, zatytułowane
„Jabłka ze snu”.
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MAJ 2013
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 267/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16
maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i
2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i §
13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z 2004r.) oraz
uchwały nr 2/2/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia 13 marca 2013 r.

1) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie,
obejmującej działkę nr 1103/7 k. m. 10, obszaru 0,0266 ha, niezabudowanej, bez
obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00020404/8. Nieruchomość
położona jest w strefie pośredniej miasta – strefie lokalnego centrum handlowego,
parkingu, terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren w pełni uzbrojony.
Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako budynek mieszkalny
jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy lub zespół takich
obiektów, przy czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi
rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe,
usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i
rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi. Dojazd do drogi dla nieruchomości na rzecz każdoczesnych
właścicieli działki numer 1103/7 będzie się odbywał na podstawie ustanowionej
służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 1103/9 stanowiącą własność
Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Namysłowie, mieszczącej się przy ul. Stanisława Dubois 5, 46-100 Namysłów.
Cena wywoławcza - 84801,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden złotych 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z przetargu zostanie
powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi – 8480,10 zł
(słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 10/100)

Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Piłsudskiego 1,
o powierzchni użytkowej 95,27 m2, składającego się z 4 pokoi, 2
łazienek, kuchni, przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o pow.
4,59 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2399/10000 w częściach
wspólnych budynku i prawie współwłasności działki gruntowej nr
1104/2 km. 10 o pow. 0.0439 ha, objętej KW OP1U/00064767/0.
Cena wywoławcza wynosi - 90 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013 r. godz. 10.00
w siedzibie „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie przy ul. Stanisława
Dubois 5, w pokoju nr 1a.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 9 000,00 zł, płatnej do dnia
7 czerwca 2013 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego
„ZAN” Sp. z o.o.) przelewem na rachunek „ZAN” Sp. z o.o. w
Namysłowie nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia aktu
notarialnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o
koszty przygotowania dokumentacji, podatku VAT oraz koszty
ogłoszenia, płatna będzie jednorazowo, przelewem najpóźniej w
przeddzień zawarcia umowy notarialnej na rachunek „ZAN”
Sp. z o.o. nr 34 8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie.
Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Krzysztof Stanuch pod nr. tel. 77
410 72 75, w godz. 7.00 - 10.00 lub 14.00 - 15.00.

2) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Ligotka, obejmującej działkę nr 110/2 k. m. 1, obszaru 0,3900 ha,
niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1U/00044607/5.
Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej niskiej intensywności, rozłóg działki jest nieregularny. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ligotka zatwierdzonym
Uchwałą Nr XXIII/339/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz.
Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 253 z 17 maja 2001 r.) działka oznaczona jest symbolem Mn –
przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności
zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).
Cena wywoławcza - 51714,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście złotych 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z przetargu zostanie
powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi 5171,40 zł
(słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 40/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy ul. Stanisława Dubois 3,
w budynku A, pokoju nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej płatna do dnia 24 czerwca 2013 r. przelewem na rachunek
Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu
wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która
wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT oraz
koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą
jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę
własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym
niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Na działkę numer 1103/7 ogłaszane były trzy przetargi na dzień 3.08.2012 r.,
15.10.2012 r. oraz 22.02.2013 r. Dwa pierwsze przetargi nie odbyły się z uwagi na brak
postąpienia, trzeci z uwagi na brak wpłat wadium. Na działkę numer 110/2 ogłaszane
były trzy przetargi na dzień 10.08.2012 r., 15.10.2012 r. oraz 22.02.2013 r. Dwa
pierwsze przetargi nie odbyły się z uwagi na brak postąpienia, trzeci z uwagi na brak
wpłat wadium.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419 03 38 (w godzinach
pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Prezes Zarządu
Michał Ilnicki
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.
zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108),
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na
oddanie w najem lokalu użytkowego
w budynku dworca kolejowo-autobusowego
w Namysłowie przy ul. Dworcowej 7

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207,
poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 287/VI/12 Burmistrza
Namysłowa z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości,
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
III publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Lokal użytkowy na piętrze o powierzchni 32,02 m² z przeznaczeniem
na biura. Wspólne WC o pow.17,06 m². Lokal przeznaczony jest na
prowadzenie działalności gospodarczej. Wolny od obciążeń. Wyposażony
w instalację wodno-kanalizacyjną, cieplną i elektryczną .
Koszty wyposażenia lokali zgodnie z ich przeznaczeniem ponoszą
najemcy, bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili
zwrotu lokalu. Budynek dworca kolejowo-autobusowego w Namysłowie
wraz z opisanymi powyżej lokalami, stanowi mienie komunalne Gminy
Namysłów i posadowiony jest na działce numer 1073/30, k.m.9, dla której
Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00077048/8.
Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m²
wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100 ), do której należy
doliczyć 23% podatku VAT.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej netto za 1 m², z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do
ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.
Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.
Lokale można oglądać w dniach 6 i 7 czerwca 2013 r. w godz. 10.00
– 12.00.
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w budynku
Urzędu Miejskiego w Namysłowie, przy ul. Stanisława Dubois nr 3,
mała sala nr 9.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości 100,00 zł najpóźniej do 10 czerwca 2013 r. na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 89 8890 0001 0000 1124
2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu, osobie która
wygra przetarg.
W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu
– wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym
osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
Najemcy będą zobowiązani do uiszczania opłat z tytułu najmu lokalu.
Stawki czynszu będą ulegały corocznie zmianie, w zależności od
prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem
uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w prasie
lokalnej, na tablicy ogłoszeń usytuowanej na terenie Namysłowa, a także w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, pod nr.
tel. 77 41-90- 333.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w
miejscowości Bukowa Śląska, obejmującej działkę nr 105/6 k. m. 1,
obszaru 0,3304 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą numer O P 1U/00070693/5. Działka jest
niezabudowana, o rozłogu zbliżonym do prostokąta o lokalizacji
narożnej. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego
działka oznaczona jest symbolem Rpo – tereny ośrodków obsługi
rolnictwa.
Cena wywoławcza - 20947,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem
złotych 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena z
przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi 2094,70 zł
(słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 70/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r.
o godzinie 10:30 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
przy ul. Stanisława Dubois 3, pokój nr 21.

WASZCZUK i PARTNERZY
SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH

zatrudni
na bezpłatny staż
w siedzibie w Namysłowie
Zgłoszenia prosimy kierować
na adres e-mail: namyslow@waszczuk.pl

reklama płatna

Aplikanta Radcowskiego/Prawnika
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Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 24
czerwca 2013 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w
Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się
dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O
wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od
zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie
zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek
VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne
do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia
umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność
nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny,
informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w działki
z dnia 12.10.2012 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak
postąpienia, II przetarg publiczny z dnia 22.03.2013 r. nie doszedł do
skutku z uwagi na brak wpłat wadium.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu),
w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i
Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
tel. 77 419 03 38 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

MAJ 2013
GAMA - nadzieje się spełniają!

CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ?

17 kwietnia br. zespół „Gama” ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Namysłowie zaprezentował swoje umiejętności
podczas 3 edycji Wojewódzkich Konfrontacji Muzycznych,
które odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji
konkursu, polegającego na odgadnięciu oraz podaniu
prawidłowej nazwy lub/i miejsca położenia obiektu, którego
fragment przedstawia zamieszczone poniżej zdjęcie.
Propozycje odpowiedzi można zgłaszać telefonicznie na nr tel.
77 419 03 44 lub przesyłać na adres e-mail:
komunikacja.spoleczna@namyslow.eu. do dnia 7.06.2013 r.
Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.

„Gama” ponownie przywiozła z Opola najwyższe trofeum.
Zespół, pod opieką Pana Kazimierza Fiały, zaśpiewał dwa
utwory: „Okulary, on i ja” oraz „Dzisiaj tu, jurto tam” i zaskarbił
sobie przychylność festiwalowego Jury. Zaprezentowane utwory
muzyczne ocenili: Małgorzata Sury-Skrzypiec - absolwentka
Akademii Muzycznej w Katowicach Wydziału Jazzu oraz
instruktor Studia Piosenki w MDK w Opolu, Anna Płaczek –
solistka zespołu pieśni i tańca „Mazowsze i Śląski”, Andrzej
Tymczyszyn – kompozytor piosenek dla dzieci, instruktor zespołu
muzycznego „Wielokropek”, juror Międzynarodowych Festiwali
Wokalnych oraz Katarzyna Milart – instruktor Studia Piosenki w
MDK w Opolu.

Miło nam poinformować, że zwycięzcą konkursu,
ogłoszonego w kwietniowym numerze „Gazety
Namysłowskiej” jest mieszkanka Namysłowa Magdalena
Powalo.
Serdecznie gratulujemy!
Informujemy jednocześnie, że zdjęcie, którego dotyczył
konkurs, ogłoszony w kwietniowym numerze „Gazety
Namysłowskiej”, przedstawiało figurę św. Jana Napomucena –
czeskiego kanonika, który w związku z konfliktem z królem
Czech - Wacławem IV, popadł w niełaskę władcy i w 1393 r.
został uwięziony, a następnie zrzucony z mostu Karola do rzeki
Wełtawy w Pradze. Rzeźba została ufundowana w 1784 r.
przez Maksymiliana v. Franckenberg i jego żonę Antoninę ur.
Traun. Barokowy, kamienny posąg znajduje się w poblizu
koscioła pw. Św. Jakuba Apostoła. Usytuowany jest na
zdobionej podstawie z płaskorzeźbioną sceną zrzucenia św.
Jana Napomucena z mostu oraz tablicą, na której widnieje
chronostych (zapisany w formie wiersza układ wyrazów, w
których pewne, wyróżnione graficznie litery składają się na
liczbę, oznaczającą datę danego wydarzenia). Wokół rzeźby
znajduje się sześć figurek - aniołków, podtrzymujących
kartusze, zawierające inskrypcje i płaskorzeźby.
Inf. Halina Komar – mieszkanka Namysłowa

Zespół „Gama” zdobył najwyższe podium już po raz 7 z rzędu,
ponieważ Konfrontacje są kontynuacją Wojewódzkich
Przeglądów Muzycznych. W chwili obecnej, jest to przegląd
wojewódzkich zespołów zarówno instrumentalnych, jak i
wokalnych.
W k o n k u r s i e s u k c e s o d n i o s ł y ta k ż e d w a z e s p o ł y z
namysłowskich gimnazjów. Zespoły „Fermata” z Gimnazjum nr 2
oraz „Dominanta” z Gimnazjum nr 1 zdobyły ex aequo trzecie
miejsca.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

PRZEDSZKOLNE WYSTĘPY
ARTYSTYCZNE

Sprzedam atrakcyjny dom wraz z warsztatem w Bierutowie,
330/120/1020 m . Cena 840 tys. zł (do negocjacji).
„STANDARD – DOM NIERUCHOMOŚCI”
B. Lissak , tel: 512 056 900

reklama płatna

Inf. SP. 4 w Namysłowie
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Serdecznie zapraszamy na występy artystyczne
podopiecznych przedszkoli Gminy Namysłów, które odbędą
się w Namysłowskim Ośrodku Kultury w następujących dniach:
 22 maja br., godz. 15.30 – Przedszkole w Bukowie Śląskiej,
 23 maja br., godz. 16.00 – Przedszkole Nr 4 w Namysłowie,
 24 maja br., godz. 15.30 – Przedszkole Nr 1 z oddziałem
żłobkowym w Namysłowie,
 28 maja br., godz. 15.30 - Przedszkole Nr 3 w Namysłowie,
 29 maja br., godz. 15.30 - Przedszkole Nr 5 w Namysłowie,
 4 czerwca br., godz. 15.30 - Przedszkole Integracyjne
w Namysłowie.
JG

MAJ 2013
DWA ZŁOTE MEDALE DLA LKS „ORZEŁ” NAMYSŁÓW
W dniach 3-4 maja br. w Komornikach k. Poznania odbyły się 66.
Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu wolnym.
Zapaśnicy z Namysłowa przywieźli z nich dwa złote medale.
W zawodach wzięło udział 100 zawodników. LKS "ORZEŁ"
Namysłów reprezentowany był przez 2 sportowców - Krystiana
Brzozowskiego (kat. wagowa do 74 kg) i Radosława Marcinkiewicza (kat.
wagowa do 84 kg) - najlepszych Polskich zapaśników stylu wolnego w
ostatnich latach.
Absolutnym rekordzistą jest
Krystian Brzozowski, który
został mistrzem Polski po
raz czternasty z rzędu!
Jeszcze jeden tytuł i
wyrówna rekord Andrzeja
Wrońskiego, zapaśnika
stylu klasycznego. Z tą
różnicą, że Andrzej Wroński
nie zdobył tych tytułów pod
rząd. W stylu wolnym Krystian jest już od dawna rekordzistą.
Radosław Marcinkowski zdobył szósty tytuł z rzędu i został wybrany na
najlepszego zawodnika całej imprezy.
Teraz przed zawodnikami cykl zgrupowań szkoleniowych oraz turniejów
międzynarodowych przygotowujących ich do startu we wrześniowych
Mistrzostwach Świata Seniorów w Węgierskim Budapeszcie. Po kwietniowej
zmianie trenera kadry na Rosjanina Yusupa Abdusalomova liczymy na zmiany w
szkoleniu seniorów i bardzo dobre występy naszych zawodników. Z pewnością
obu naszych „seniorów” stać na medale Mistrzostw Świata oraz Igrzysk
Olimpijskich.
W klasyfikacji klubowej LKS "ORZEŁ" Namysłów uplasował się na miejscu VI,
a w klasyfikacji województw - Opolszczyzna zajęła V miejsce.
Inf. LKS „Orzeł” Namysłów
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