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Z życia gminy

Stawki podatków od nieruchomości 

Budowa pierwszej farmy wiatrowej 

Co nas czeka w świetle nowej ustawy

nieważny. W wyborach brali udział wyborcy z okręgu nr 4, czyli 
mieszkańcy Miedzianej. Frekwencja wyniosła 46,35 %. Bogdan 
Świątek zajmie miejsce Anny Pawlak której mandat w związku z 
rezygnacją wygasiła Rada Gminy Sulików. Ślubowanie nowego 
radnego odbędzie się w dniu 28 grudnia br. na najbliższej Sesji Rady 
Gminy Sulików.

Gmina Sulików pozyskała kolejne 

Bogdan Świątek uzupełni skład Rady 
Gminy Sulików. Kandydat KWW Świątek 
zdobył największą ilość głosów w 
wyborach uzupełniających jakie odbyły się 
16 grudnia 2012 r. Na Bogdana Świątka 
głosowało 57 mieszkańców, Dariusza 
Kryńskiego poparło 50 osób. Jeden głos był  

Pac jenc i  su l ikowsk ie j  
p r z y c h o d n i ,  a  t a k ż e  
mieszkańcy gminy będą 
mieli łatwiejszy dostęp do 
potrzebnych im leków. Po 
długiej przerwie związanej z 
gruntownym remontem i 
zmianą dzierżawcy lokalu 
o t w a r t y  z o s t a ł  p u n k t  

apteczny przy ulicy Wojska Polskiego w Sulikowie. 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-17:00. Nowym najemcą jest Pani Ewa Łężna, 
właścic ie lka  apteki  „Ewa” w Zawidowie.  
Informujemy, że zmianie uległ dotychczasowy nr 
telefonu,  nowy nr to 75 72 10  938.

na 2013 rok

śmieciowej

środki

Zimowe utrzymanie dróg na terenie 
gminy

Zgodnie z ustaleniami wykonano nowe nawierzchnie 
bitumiczne na dwóch łącznikach ul. Zgorzeleckiej z 
Wojska Polskiego. Zadanie zostało zrealizowane po 
uprzednim zakończeniu w tym miejscu prac 
związanych z budową kanalizacji i rozbudową 
oświetlenia. Wysokość kosztów jakie poniosła Gmina 
Sulików - 61.903,32 zł. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z 
Jałowca. 
Zakończono pierwszy etap związany z przebudową 
ul. Młyńskiej w Sulikowie, w ramach którego 
wykonano nowy chodnik z kostki betonowej wraz z 
podbudową na całej długości ulicy. Ze względu na 
niekorzystne warunki atmosferyczne nawierzchnia 
asfaltowa zostanie wykonana w drugim etapie tj. do 30 
kwietnia 2013 roku. Wraz z nową nawierzchnią 
asfaltową na nowo osadzone zostaną urządzenia 
podziemne (studzienki kanalizacyjne i burzowe oraz 
zasuwy wodociągowe). Koszt I etapu wyniósł ok. 48  
tys. zł, a koszty II etapu zamkną się kwotą blisko 58 tys. 

W Gminie Sulików z początkiem października ruszyła budowa 
pierwszych wiatraków w miejscowości Mała Wieś Dolna, jako części 
parku wiatrowego Koźmin. Inwestorem są firmy EDP i Geo 
Renewables. Na farmie wiatrowej stanie docelowo 14 turbin wiatrowych 
Gamesa G90 , w tym 5 na terenie Gminy Sulików i 9 na terenie Gminy 
Zgorzelec. Moc elektryczna każdej siłowni wynosi 2 MW. Oznacza to, 
że elektrownia wiatrowa będzie rocznie produkować średnio około 
4300MWh i zaspokoi potrzeby blisko 2150 gospodarstw domowych. 
Każdy wiatrak o wadze 250t będzie miał wysokość 100 m, a długość 
jednego skrzydła sięgnie 44 metrów. Średnica wirnika to 90m, co daje 
powierzchnie zbliżoną do boiska piłkarskiego. Jak zapewnia inwestor 
budowa farm wiatrowych przyniesie Gminie wymierne korzyści, w tym 
przede wszystkim finansowe. Z lokalizacją farm wiatrowych wiążą się 
roczne wpływy do budżetu z tytułu  podatku od nieruchomości rzędu 
kilkudziesięciu tys. zł od jednego wiatraka.Dodatkowo roczny podatek 
od powstałej stacji transformatorowej wyniesie ok. 100 tys. zł. Ponadto 
właściciele gruntów udostępnionych inwestorom pod budowę 
wiatraków będą mieli korzyści finansowe z tytułu dzierżawy ziemi. W 
roku 2008 na terenie Gminy Sulików przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne dotyczące zlokalizowania na terenie Gminy 
Sulików elektrowni wiatrowych. Swoją zgodę na lokalizację wiatraków 
wyraziło wówczas 74,21% osób biorących udział w konsultacjach.
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WSPÓLNIE OBRADOWALI NAD NOWĄ USTAWĄ ŚMIECIOWĄ
W dniu 28 listopada br. przedstawiciele 14 gmin wzięli udział w zorganizowanym 
posiedzeniu w Lubaniu, aby zawrzeć aneks do porozumienia w ramach wspólnej 
gospodarki odpadami. W świetle nowych przepisów na gminach ciąży obowiązek 
zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów, tj. do ich zbiórki, transportu, aż 
po przetwarzanie zgodnie ze standardami unijnymi i krajowymi. Zakład Gospodarki i 
Usług Komunalnych z Lubania podjął działania aby wybudować instalację do 
przetwarzania odpadów komunalnych i w ten sposób rozwiązać problem utylizacji 
odpadów przez sąsiednie gminy. Jak wiemy 14 kwietnia 2011 roku Gmina Sulików 
wraz z Gminą Zgorzelec przystąpiły do porozumienia międzygminnego z Miastem 
Lubań w kwestii wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do

kompostowania odpadów pochodzenia biologicznego. W pojedynkę samorządom trudno sprostać wymogom Unii Europejskiej, 
stąd decyzja gmin o przeznaczeniu wkładu pieniężnego w budowę wspólnej instalacji. Do porozumienia przystąpiły również 
samorządy m.in.: Gmina Wiejska Lubań, Gmina Platerówka, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Leśna, Gmina Nowogrodziec, 
Gmina i Miasto Pieńsk, Gmina i Miasto Węgliniec, Miasto Zgorzelec, Gmina Gryfów Śląski, Gmina Olszyna i Gmina Siekierczyn. 
Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń w sprawie opracowywania przepisów prawa miejscowego w świetle nowej 
ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi. Obecnie we wszystkich gminach, organy uchwałodawcze-Rady Gmin podejmują 
obowiązkowe uchwały wprowadzające nowe przepisy związane z wywozem odpadów komunalnych. Miejscowe prawo ma m.in. 
określać: wysokość opłat za wywóz nieczystości, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwały muszą być podjęte przez gminy do 31 
grudnia 2012 r.

STAWKI PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI NA 2013 ROK

W 2013 roku na terenie Gminy Sulików będą obowiązywały następujące podatki i opłaty lokalne:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni                                   0,88 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
od 1 ha powierzchni                                4,51 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni                         0,45 zł
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej                                         0,73 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej                                      22,82 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                  10,65 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                             4,63 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                             7,66 zł
3) od budowli: – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zmianami).

3                          

GMINA SULIKÓW POZYSKAŁA KOLEJNE ŚRODKI

Gmina Sulików skorzystała z kolejnej szansy na pozyskanie środków unijnych,  w tym roku Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego przyznał Gminie Sulików dofinansowanie na kolejne projekty finansowane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach  tzw. „Małych Projektów” Gmina Sulików złożyła dwa wnioski na budowę wiat 
biesiadnych w Sulikowie i Studniskach Górnych i uzyskała dofinansowanie do każdego projektu po 25 tys. zł. W Sulikowie wiata 
powstanie na działce Izerskiego placu zabaw, zaś w Studniskach Górnych na działce w części zagospodarowanej przez urządzenia 
zabawowe, znajdującej się na przeciwko budynku świetlicy wiejskiej. Oba obiekty będą miały wymiary 4,90 x 17,12 m. i zostaną 
wyposażone w stoły i krzesła biesiadne. Dodatkowo w ich sąsiedztwie zamontowany zostanie z tzw. „gotowych elementów” grill. 
Wiaty biesiadne będą przede wszystkim pełnić funkcję miejsca do rekreacji i wypoczynku. Kolejne dofinansowanie jakie 
otrzymała Gmina Sulików w ramach „Odnowy i Rozwoju Wsi” sięgnie ponad 64 tys. zł. Za przyznane środki zrealizowany zostanie 
projekt pn. „Atrakcyjna przestrzeń plenerowo rekreacyjna (działka nr 170/2167) miejscem rekreacji mieszkańców wsi Mikułowa”. 
Projekt przewiduje wyburzenie budynku naprzeciwko świetlicy wiejskiej i stworzenie w jego miejscu plenerowego miejsca 
spotkań. Gmina Sulików pozyskała także środki z programów edukacyjnych z których skorzystają w 2013 roku jednostki 
oświatowe z terenu Gminy Sulików. Łącznie udało się pozyskać ok. 400  tys. zł na trzy różne projekty. W ramach tzw. „Kuźni 
talentów”o którym szerzej jest mowa na str.  pozyskano dofinansowanie w wysokości 39 804,00 zł. Na realizację projektu, który 
realizowany będzie w gimnazjum pn. „Wędrujmy w przyszłość” uzyskane dofinansowanie sięgnęło kwoty ok. 90 tys. zł. Trzeci  
projekt „Otwórzmy się na świat” będzie realizowany w trzech szkołach podstawowych na wartość prawie 270 tys. zł. Obejmie 
zakresem realizację zajęć pozalekcyjnych, a prawie 130 tys. zł będzie mogło zostać przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych 
dla uczniów.



CO NAS CZEKA W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY ŚMIECIOWEJ
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opłatami, albowiem zakres obowiązków gmin i mieszkańców dotyczący postępowania z odpadami diametralnie się zmienił. 
Zmianie uległ sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, finansowanie kosztów transportu odpadów, 
administrowanie systemem. Nowa ustawa przerzuca obowiązek uzyskania odpowiedniego wskaźnika w zakresie segregacji śmieci 
na gminy i mieszkańców. Stąd ustawa zobowiązuje gminy do przyjęcia dwóch stawek – dla mieszkańców, którzy segregują-będą 
płacić mniej, (projektowana uchwała w sprawie stawki dla mieszkańców Gminy Sulików  oraz ma wynosić 15 zł od mieszkańca)
dla tych mieszkańców, którzy nie chcą segregować odpadów, (projektowana uchwała w sprawie stawki dla mieszkańców Gminy 
Sulików ma wynosić 19 zł). Gmina Sulików miała do wyboru trzy możliwości naliczenia opłaty śmieciowej: – od liczby 
mieszkańców, od zużycia wody i od metrażu mieszania.  Projekt uchwały Gminy Sulików– tak jak w większości gmin w 
Polscezakłada wyliczenie stawek na podstawie liczby mieszkańców. Analiza całościowych kosztów, jakie będzie trzeba  ponieść  w 
ciągu miesiąca  za odbiór, wywóz i utylizację odpadów dla naszej gminy wykazuje, że będzie to kwota 95.840 zł. Prosty rachunek:

Nowe obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są 
efektem ustaleń rządu i Sejmu RP. Państwo Polskie chcąc wywiązać się z wcześniej 
podpisanych dyrektyw unijnych opracowało nową ustawę nakładającą szereg obowiązków w 
tym zakresie na gminy. Nie dostosowanie się Polski do ustaleń będzie skutkowało nałożeniem 
na kraj wysokich kar finansowych. W świetle nowych przepisów to właśnie gminy będą 
odpowiedzialne za prawidłową gospodarkę odpadami komunalnymi. We wszystkich 
gminach w Polsce trwają prace, wprowadzające nowe przepisy związane z wywozem 
odpadów komunalnych. Rady Gmin w drodze uchwał mają określić m.in. stawki za wywóz 
śmieci. Wysokość opłat budzi wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Warto mieć 
świadomość tego, że w żaden sposób nie należy ich porównywać z obecnie obowiązującymi

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odśnieżanie dróg 
gminnych i wewnętrznych wyłoniono trzech wykonawców, którzy będą odpowiedzialni  
za zimowe utrzymanie w/w dróg na terenie Gminy Sulików w dwóch sezonach zimowych 
tj. 2013 i 2014. Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości kilometrów dróg gminnych i 
wewnętrznych do zimowego utrzymania w poszczególnych miejscowościach ze 
wskazaniem wykonawców odpowiedzialnych za odśnieżanie. W nowym sezonie 
zimowym w 2013 roku Powiat Zgorzelecki nie powierzył gminie zadań z zakresu 
odśnieżania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików.  Tak więc za 
ich zimowe utrzymanie odpowiedzialny jest bezpośrednio zarządca drogi, czyli 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY SULIKÓW

5990
 liczba 

mieszkańców 
Gminy Sulików 

.. 95.840 zł
miesięczne koszty z uwzględnieniem (ceny przyjęcia odpadów zmieszanych,ceny 
transportu, kosztów obsługi administracyjnej, kosztów związanych z selektywną 

zbiórką odpadów)

= 16 zł

Gmina Sulików zakłada, że wszyscy  mieszkańcy będą segregować śmieci i stąd proponowana stawka to 15 zł. Mamy nadzieję, że  
mieszkańców, którzy zadeklarują, że nie będą segregować śmieci będzie mało, ponieważ przy proponowanej stawce 19 zł od osoby 
za m-c nie będzie się to opłacać.

Starostwo Zgorzeleckie. Numery telefonów do instytucji zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 
2012/2013: drogi gminne, wewnętrzne na terenie Gminy Sulików: Urząd Gminy Sulików - Pani Lidia Rychtarczyk, tel. 75 77 87 
288. Drogi powiatowe: dyżurny w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu tel. 601 702 496. Drogi 
wojewódzkie na terenie powiatu zgorzeleckiego: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, dyspozytura, tel. dostępny całodobowo-71 39 
17 196, kom. 609 990 969;-oddział terenowy w Tylicach – Pan Stanisław Kuźniar tel. 075 77 16 603. 

Informujemy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat o możliwości skorzystania z bezpłatnego badania mammografi piersi. Badania 
będą wykonywane w nowoczesnej, mobilnej pracowni mammograficznej, tzw. mammobusie w dniu  09.01.2013 przy Zakładzie 
Komunalnym w Sulikowie ul.Pocztowa 7 A. Rejestracja tylko telefoniczna (od poniedziałku do piatku, w godz. 8:00 do 20:00 lub 
w sobotę i niedzielę w godz. 9:00-18:00) pod numerami telefonów: 586 662 444 ( komórki i tel. stacjonarne) bądź pod nr 801 08 00 
07 (dostępny tylko z telefonów stacjonarnych) lub też poprzez stronę internetową www.rejestracja.fado.pl. Badanie finansowane 
jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

ZAPROSZENIE NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Część I (firma odśnieżająca ŚNIEG-POL 
Grzegorz Kasza Studniska Dolne161

Sulików             11,390
Studniska Dolne              7,000
Studniska Górne              5,000
Mała Wieś Dolna             0,850
Mikułowa                        2,500

Część II (firma odśnieżająca FU „VARIO” 
Janina Kłagisz Grabiszyce Górne 1

Mała Wieś Górna                 1,200
Radzimów Dolny i Górny   8,240
Bierna     4,540
Miedziana   4,490

Część II (firma odśnieżająca FU MARKBUD 
Prace Ziemne, Rozbiórki, Koparko-
Ładowarka Marek Dziak Bierna 92
Stary Zawidów,Wielichów  7,140
Wrociszów Górny  0,450
Wrociszów Dolny  1,200
Wilka, Wilka Bory  3,300
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Z inicjatywy sołtysa Małej Wsi Dolnej oraz za aprobatą społeczności 
wiejskiej, zostały wygospodarowane środki na zakup paczek z 
łakociami dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. W dniu 6 grudnia 
br. sołtys wsi Pan Adam Czesnakowski w stroju Świętego Mikołaja 
osobiście rozniósł paczki milusińskim. Również dzieci z Mikułowej po 
raz kolejny miały okazję spotkać się z Mikołajem, który obdarował je 
upominkami z najlepszymi życzeniami. Starsze dzieci usłyszały też coś 
o dobrych stopniach i odpowiednim zachowaniu w szkole. Dziękujemy 

       MIKOŁAJ W MAŁEJ WSI DOLNEJ ORAZ MIKUŁOWEJ

DZIEŃ GÓRNIKA W PRZEDSZKOLU 
Dzień Górnika to jedna z wielu uroczystości, która już na stałe 
wpisała się w kalendarz wydarzeń Publicznego Przedszkola w 
Sulikowie. Tradycyjnie 3 grudnia, dzień przed Barbórką 
przedszkolaki goszczą przedstawicieli jednego z najstarszych i 
najtrudniejszych zawodów. Zaproszonych górników, ubranych w 
galowe mundury, przedszkolaki w tym roku powitały specjalnym 
programem artystycznym. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych 
zaprezentowały swoje umiejętności, recytując, tańcząc i śpiewając. 
Po części artystycznej goście podzielili się z dziećmi wiedzą na 

temat ciężkiej pracy w kopalni, a dla najuważniejszych słuchaczy przygotowali mały quiz. Pytania 
dotyczyły m.in. znaczenia kolorystyki prezentowanych przez górników kasków ochronnych na głowę. Z 
małymi podpowiedziami wszystkie kolory udało się dzieciom odgadnąć. Na koniec każdy 

bardzo Mikołajowi, że mimo siarczystego mrozu nie zapomniał o najmłodszych mieszkańcach sołectwa. Okazuje się, że mimo 
natłoku codziennych obowiązków są osoby, które poświęcają swój czas, by innym sprawić radość.  

Mikołajkowa Wielka Gala w sali widowiskowej GOK Sulików w sobotę 15 grudnia 2012 
zgromadziła grupę dzieci i dorosłych, którzy bawili się pysznie dzięki sprawnej organizacji 
pani sołtys Małej Wsi Górnej, Małgorzaty Pławiak i Rady Sołeckiej. Był konkurs na 
najlepszego pomocnika Świętego Mikołaja, żywa muzyka w wykonaniu zespołu 
Chszonszcze, oraz konkurs wiedzy o Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Konkurs wiedzy wygrali 
przedstawiciele Małej Wsi Górnej, a główna nagroda, grill ogrodowy został przeznaczony 
„dla wsi”, będzie stał na wspólnej działce ku radości i korzyści wszystkich mieszkańców i 
ich gości. Było ciasto, kompot, jabłka, pomarańcze i orzechy – naturalnie i zdrowo a przy 
tym smacznie. 
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przedszkolak w ramach podziękowań za miłe przywitanie i występy otrzymał od zaproszonych gości słodką niespodziankę.

W bieżącym roku szkolnym Gmina Sulików realizowała rządowy program pomocy uczniom 
„Wyprawka szkolna”. Jego celem jest dofinansowanie zakupu podręczników dla 
uczniówrozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV 
szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 539 zł oraz dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do szkoły 
podstawowej i gimnazjum.  Gmina Sulików łącznie wykorzystała dotację w kwocie  9.470  zł, z
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czego skorzystało w sumie 47 uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu gminy.W SP  
Studniskach Dolnych - 5 uczniów na kwotę 960 zł, w SP Sulików - 15 uczniów na kwotę  2.700 
zł, w SP Bierna - 27 uczniów na kwotę 5.160 zł. Z pomocy o łącznej kwocie 650 zł skorzystało 
także 2 uczniów klas gimnazjalnych ZSPIG w Sulikowie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od nowego roku szkolnego młodzież z Gminy Sulików w wieku 11-18 będzie mogła 
skorzystać z dodatkowych zajęć, które zostaną zorganizowane w ramach programu „Kuźnia  
Talentów”, będącego kontynuacją zeszłorocznego pn. „Masz talent – mnóż szczęście”. 
Wsparciem w formie warsztatów: plastycznych „Scena”, fotograficznych „Fotka”, filmowych 
„Kadr” i logicznego myślenia „Główka pracuje” objętych zostanie 32 uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Warsztaty będą prowadzone w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Sulikowie i potrwają od 1 stycznia do 31 maja 2013 r. Już w styczniu 2013 
rozpocznie się rekrutacja dla chętnych. Zapraszamy! Projekt „Kuźnia talentów” opiewa na 
kwotę 39. 804 zł i w 100% sfinansowany zostanie ze środków europejskich w ramach PO KL i 
budżetu krajowego-działanie 9.5. Dyrektor ZSPiG w Sulikowie Pani Urszula Ciupak działając 
na podstawie pełnomocnictwa Roberta Starzyńskiego Wójta Gminy Sulików w dniu 15 
listopada br. podpisała umowę na dofinansowanie projektu.
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