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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALI  
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

12 stycznia br. w GOIKiCz w Zębowicach odbyła się 
uroczystość, podczas której wójt Waldemar Czaja 

w obecności pracowników UG oraz proboszcza zębowickiej 
parafii ks. Józefa Zwarycza i proboszcza radawskiej parafii ks. 
Henryka Czupały wręczył parom, które obchodziły w 2021 
roku rocznicę 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, medale przy-
znane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uro-
czystości uczestniczyły również pary, które w ubiegły roku 
obchodziły „Szmaragdowe Gody” oraz „Diamentowe Gody. 
Gospodarz spotkania, wójt Waldemar Czaja, złożył dostoj-
nym jubilatom życzenia i podziękował im za lata wspólnego 
pożycia oraz wychowywania potomstwa. Podziękowania 
oraz życzenia Bożego błogosławieństwa przekazali również 
jubilatom obecni na uroczystości księża proboszczowie. 
Jubilaci otrzymali również od wójta gminy okolicznościo-
we upominki. Tradycyjnie zakończeniem oficjalnej części 
uroczystości było wspólne zdjęcie jubilatów i gości oraz 

zdjęcia poszczególnych par. Podsumowaniem  spotkania 
był wspólny obiad, który stał się okazją do wspomnień i roz-
mów z naszymi dostojnymi seniorami. Czas pandemii oraz 
problemy natury zdrowotnej spowodowały że nie wszyscy 
jubilaci uczestniczyli w spotkaniu. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego  złote gody ob-
chodzili: Czernik Urszula i Czesław, Krawczyk Rita i Walter, 
Jancik Danuta i Bernard, Pytel Adelajda i Jerzy, Sułek Maria 
i Jerzy, oraz Derbis Krystyna i Piotr. 

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego szmaragdowe 
gody obchodzili: Knefel Irena i Tomasz, Pawlik Małgorzata 
i Eryk, Nitschka Hildegarda i Paweł  oraz Regieta Krystyna 
i Michał. 

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego diamentowe 
gody obchodzili: Niesłony Anna i Hubert oraz Warzecha 
Hildegarda i Paweł.



iNfORMATOR GMiNY ZĘBOWiCE2

WYKAZ  INWESTYCJI  FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY ZĘBOWICE W 2022 ROKU
Lp. Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł

1. Prace modernizacyjne mostków w miejscowości Siedliska 12 800,00 zł

2. Modernizacja i budowa wiat przystankowych wraz z kostką oraz stojakami na rowery przy ul. Stawowej (Radawka). 27 000,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 10813 O-Kadłub Wolny-Łąki Kadłubskie-Piłat (Kadłub Wolny ul. Główna) 1 353 000,00 zł

4. Termomodernizacja wraz z wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym ul. Opolska. 48 w miejscowości 
Zębowice

250 000,00 zł

5. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kadłub Wolny. 500 000,00 zł

6. Budowa linii 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kadłub Wolny. 37 000,00 zł

7. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka 143 965,24 zł

8. Remont i zakup wyposażenia pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w 
Zębowicach.

1 980 000,00 zł

Suma: 4 303 765,24 zł

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ  
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W  zimowy styczeń wpisane są szczególne dni, które 
wzbudzają ogromne, radosne emocje. To oczywiście 

święto Babci i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnu-
ków, oni czynią ich dzieciństwo bardziej pełnym, udanym 
i szczęśliwym. Babcia i dziadek mają zawsze dla nich czas, 
umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze rozumieją ich dziecię-
ce rozterki, ale przede wszystkim bezgranicznie je kochają. 
Wnuczęta są dla nich radością życia. Dlatego, w podzięce 
za ich wielkie serce, w dniach 21 i 22 stycznia wszystkie 
przedszkolaki chcą podziękować babciom i dziadkom za ich 
obecność. Niestety po raz kolejny ze względu na obostrzenia 
dotyczące przeciwdziałaniu Covid-19 seniorzy nie mogli 
wziąć udziału w uroczystym, wspólnym spotkaniu. Dzieci 
pod okiem swoich wychowawczyń przygotowały wzruszające 
filmy, na których oprócz tańców i wierszy dzieci opowia-
dały swoimi słowami o babci i dziadku. Nagranie zostało 
wysłane do rodziców, by wspólnie z seniorami obejrzeć je 
w domu. Taki film będzie piękną pamiątką na długie lata. 
Dzień babci i dziadka to wyjątkowy czas, podczas którego 
dzieci obdarowują swoich najbliższych prezentami. W tym 
roku dzieci wzięły udział w warsztatach krawieckich, pod-
czas których każdy przedszkolak uszył z niewielką pomocą 
piękną, dekoracyjną poduszkę. Była ona prezentem dla babć 
i dziadków, wręczonym razem z własnoręcznie wykonaną 
laurką. Drugą część warsztatów zaplanowano na okres po 
feriach zimowych. Dzieci z każdej grupy uszyją  pacynki, 

które będą niejednokrotnie wykorzystywane w zabawach 
teatralnych. Przedszkole składa serdeczne podziękowania 
Pani Sandrze Czai za pomoc podczas szycia poduszek oraz 
przeprowadzenie warsztatów dla naszych przedszkolaków. Nie 
od dziś wiadomo, że prace plastyczne to coś, co przedszkolaki 
lubią najbardziej. Zważywszy na ten fakt w przedszkolu odbył 
się również konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Portret 
babci i dziadka”. Ilość przygotowanych prac konkursowych 
przerosła oczekiwania wszystkich. Do przedszkola wpłynęło 
prawie 80 prac od dzieci z przedszkola w Zębowicach i oddzia-
łu w Radawiu. Z przyniesionych portretów powstała piękna 
wystawa poświęcona naszym babciom i dziadkom. Również 
w ten sposób chcieliśmy uczcić ich święto. Za trud i czas 
poświęcony w przygotowaniu prac każde dziecko zostało 
nagrodzone. Nagrody zakupione zostały z funduszów Rady 
Rodziców przedszkola. Pracownicy i dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Zębowicach i oddziału w Radawiu składają 
jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom:

Niechaj los Wam sprzyja, niosąc powodzenie.
Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,
otoczeni ludźmi, których kochacie,
silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia.
Niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Wam 

radość.
A Bóg obdarza zdrowiem i pogodą ducha.
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„KOLĘDOWANIE Z 3 KRÓLAMI”.
K olędowanie z 3 Królami to kolejna inicjatywa Koła 

Gospodyń Wiejskich Radawie-Radawka. Najpierw 
uczestnicy spotkali się w kościele, gdzie odbyło się wspólne 
kolędowanie razem z chórkiem, a także śpiewanie kolęd 
z akompaniamentem skrzypcowym. Następnie kolędnicy 
w „Mini Orszaku Trzech Króli” śpiewając kolędy udali się do 

remizy miejscowej OSP na przygotowany przez panie z KGW 
poczęstunek. W trakcie spotkania wszystkim uczestnikom 
ministranci rozdawali własnoręcznie przygotowane korony. 
Panie z Koła Gospodyń planują podobną imprezę zorgani-
zować również w przyszłym roku.

AZBEST
Informujemy mieszkańców, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólno-

polskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. W związku z tym właściciele lub posiadacze obiektów 
budowlanych mogą składać wnioski o dofinansowanie  usuwania wyrobów zawierających azbest. Wnioski zgłoszeniowe są do 
pobrania w Urzędzie Gminy w Zębowicach, p. 13. Termin składania wniosków do 28.02.2022 r. Wnioski, które wpłyną po tym 
terminie nie będą rozpatrywane. Kontakt tel. 77 421 60 76 wew. 33.

SPORTOWE SUKCESY UCZNIÓWPSP ZĘBOWICE  
W  pierwszym semestrze nasi uczniowie wzięli udział 

w zawodach sportowych z piłki ręcznej. Start na-
szych drużyn szkolnych w tej dyscyplinie możemy zaliczyć 
do bardzo udanych. Jako pierwsi w Mistrzostwach Powiatu 
Oleskiego startowali młodsi chłopcy w kategorii Igrzysk 
Dzieci. Ostatecznie w turnieju zajęliśmy IV miejsce plasując 
się tuż za podium. Warto dodać, że byliśmy organizatorem 
tych zawodów. W kolejnych zawodach startowały nasze 
starsze dziewczęta w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Zawody odbyły się w Gorzowie Śląskim. Nasze dziewczęta 
zaprezentowały się bardzo dobrze i zajęły II miejsce w powie-
cie ulegając dopiero w wielkim finale koleżankom z Olesna, 
uzyskując tytuł Vice Mistrzyń Powiatu Oleskiego. Jako ostatni 
w turnieju brali udział starsi chłopcy w kategorii Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Zawody odbyły się w Praszce. Warto 
dodać, że chłopcy byli jednym z faworytów do wygrania 
turnieju gdyż dwa lata wcześniej wygrali zawody powiatowe 
w swojej kategorii wiekowej. Chłopcy nie zawiedli i w wielkim 

stylu z kompletem zwycięstw zajęli I miejsce w zawodach. 
Jako Mistrz Powiatu Oleskiego dwa dni później startowali 
w półfinale wojewódzkim w Grodkowie. Zajmujemy osta-
tecznie 5 miejsce w półfinale wojewódzkim, mierząc się z re-
nomowanymi szkołami z Grodkowa czy Opola.  Gratulujemy 
wszystkim uczniom sukcesów sportowych.
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PROGRAM LIFE –  
SPOTKANIE Z RADNYMI I SOŁTYSAMI

26 stycznia br. w GOIKiCz. w ramach przedsięwzięć 
związanych z promowaniem  Programu Ochro-

ny Powietrza LIFE,  odbyło się kolejne spotkanie, na które 
zaproszono radnych i sołtysów z naszej Gminy. Podczas 
spotkania wójt Waldemar Czaja przedstawił kwestie do-
tyczące zanieczyszczania powietrza i łagodzenia skutków 
ocieplania klimatu oraz opowiedział o niskoemisyjnych 
technikach spalania. Zaapelował do radnych i sołtysów, by 
od przyszłego roku środki w ramach funduszu sołeckiego 
przeznaczyć na dofinansowanie do wymiany starych kotłów 
CO na ekologiczne. Tę decyzję mogą podjąć tylko i wyłącznie 

radni. Natomiast Gminny Koordynator Małgorzata Saw-
czuk-Wróbel przedstawiła zadania, które będzie realizowała 
w ramach programu. Podkreślała, że obowiązkiem każdego 
gminnego koordynatora jest przede wszystkim edukować 
mieszkańców oraz uświadamiać mieszkańcom konieczność 
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Poprosiła o współpracę  
ze strony radnych i sołtysów z uwagi na to, że reprezentują 
naszych mieszkańców i mają z nimi bezpośredni kontakt. 
Zaapelowała również o pomoc w budowaniu świadomości 
wśród mieszkańców, że te zmiany są konieczne dla naszego 
wspólnego dobra, a w szczególności dla przyszłych pokoleń.

PRZEDSZKOLE DBA O ZDROWIE NASZYCH DZIECI
W Publicznym Przedszkolu Gminy Zębowice  do zagadnień dotyczących zdrowia i dbania o zdrowe nawyki przywiązuje 

się dużo uwagi. Jednym z najważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest odpowiednie żywienie. Organizowane jest ono 
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych 
do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Oprócz tego funkcjonariusze Państwowej 
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Oleśnie kontrolują produkty na bieżąco. W przedszkolu wdrożony jest system 
HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to zespół wzajemnie powiązanych ze sobą procedur, 
realizujących jako całość system zarządzania bezpieczeństwem żywności. W naszym przedszkolu podawane są codziennie 2 po-
siłki - śniadanie i dwudaniowy obiad. Do każdego posiłku dzieci otrzymują porcję owoców lub warzyw w różnych postaciach.  
Dzieci bez ograniczeń mają dostęp do niegazowanej wody mineralnej. Przygotowując posiłki kucharki stosują się do wymogów 
zawartych w rozporządzeniu – posiłki są minimalnie solone, brak kostek rosołowych, zup i sosów w proszku. Dżemy i powidła 
są niskosłodzone. Niektóre potrawy i napoje przygotowywane w przedszkolu są słodzone w ilościach minimalnych ok. 100 g na 
5 – 6 litrów kawy, kakao, herbaty lub kompotu (zgodnie z Rozporządzeniem i za zgodą SANEPID-u). Kompoty sporządzane są 
z owoców świeżych (w sezonie) i mrożonych (poza sezonem). Przedszkole zdaje sobie sprawę ze swojej ważnej roli w kształtowaniu 
właściwych postaw i nawyków żywieniowych, jednakże całkowite wyeliminowanie z diety dzieci szkodliwych produktów (soli, 
cukru, białego pieczywa) wymaga długofalowych działań, które swój początek muszą mieć w domu rodzinnym oraz kontynuację 
w postaci wzajemnej współpracy. Dlatego by poprawić i ulepszyć swój jadłospis, prosiłam o konsultację w sprawie podawanych 
posiłków wszystkich rodziców. Efektem zmian i wspólnie podjętych decyzji ma być jeszcze lepszy, smaczniejszy i bardziej zbi-
lansowany jadłospis dla naszych przedszkolaków.

Aby zapewnić dzieciom zdrowe i komfortowe warunki pobytu w przedszkolu zakupiono oczyszczacze powietrza do każdej 
sali. Planowano je już od dawna, jednakże, ze względu na cenę oczyszczaczy było to niewątpliwie duże przedsięwzięcie. Koszt 
zakupu wszystkich urządzeń to 7 tyś zł. Zakupione oczyszczacze wykorzystują nowoczesne technologie w usuwaniu różnych 
typów zanieczyszczeń. Dzięki wbudowanym czterem  filtrom usuwają cząsteczki kurzu, alergeny roślinne i zwierzęce, roztocza, 
a także bakterie i wirusy. Specjalny filtr węglowy eliminuje również smog. W urządzenie wbudowany jest również jonizator, dzięki 
czemu powietrze jest zdrowe i świeże. Oczyszczacz również nawilża powietrze, co jest ważne szczególnie w sezonie grzewczym. 
Wszystkie zmiany oraz inwestycje poczynione w ostatnim czasie w przedszkolu mają na celu dbanie o komfortowe warunki dla 
naszych dzieci. Jest to oprócz działań opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych priorytet dla dyrektora placówki Pani Joanny 
Janczyk. Dlatego jesteśmy dumni, że udało się zrealizować kolejny krok, by nasze przedszkole było zdrowe i bezpieczne.
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NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY
20 stycznia br. odbyła się w GOIKiCz nadzwyczajna 

Sesja Rady Gminy. W trakcie obrad radni podjęli 
uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika w związ-
ku z wniesionym przez Wójta Gminy pozwem przeciwko 
Urzędowi Gminy w Zębowicach o ustalenie i wyrównanie 
wynagrodzenia ze stosunku pracy nawiązanego na podstawie 
wyboru. Rada Gminy uznała za konieczne ustanowienie pro-
fesjonalnego pełnomocnika reprezentującego w postępowniu 
sądowym pozwanego i upoważniła Przewodniczącego Rady 
Gminy Zębowice do udzielenia pełnomocnictwa procesowe-
go, obejmującego umocowanie do reprezentowania pozwane-
go przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach 
oraz przed Sądem Najwyższym. Umowę z pełnomocnikiem 
wskazanym przez Przewodniczącego Rady Gminy Zebowice 
zawrze Zastępca Wójta Gminy, należycie umocowany do jej 
zawarcia przez Wójta Gminy. Rada Gminy podjęła rownież 
uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-
-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej“ zgodnego z projek-
tem statutu uzgodnionego z wojewodą w trybie art. 72a ust. 

2 w związku z art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym.

WYMIANA PIECA W OSP ZĘBOWICE
W  remizie OSP w Zębowicach dokonano wymiany pie-

ca. W miejsce starego opalanego węglem i drewnem 
zamontowano żeliwny kocioł kondensacyjny nowej generacji 
na olej opałowy. Natomiast w pomieszczeniu składu opalu 
wyodrębniono miejsce na dwa zbiorniki na olej o łącznej po-
jemności 3 tyś litrów. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą 
94 748,49 zł. Dzięki staraniom Wójta Gminy i pracowników 
merytorycznych UG, udało się pozyskać dla tej inwestycji 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 50 % 
jej wartości. Wymiana pieca przyczyni się wydatnie do po-
prawy jakości powietrza w obrębie obiektów usytuowanych 
w pobliżu remizy OSP, do której zobowiązaliśmy się jako 
Gmina przystępując do Programu Ochrony Powietrza LIFE.

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W ZĘBOWICACH INFORMUJE, ŻE
ODCZYTY WODOMIERZY – należy przesłać drogą:

1. telefoniczną - 77 4216076 w. 33 lub kom. 603666312, 605090375, 504014637 
2. mailową - zgkiw.efaktura@gmail.com  z podanym zwrotnym adresem poczty e-mail, na który wyślemy fakturę.
- od 14 LUTY 2022 r. do 28 LUTY 2022 r. – miejscowości: Zębowice, Knieja, Łąka,
- od 1 MARCA  2022 r. do 15 MARCA 2022 r. – miejscowości: Kadłub Wolny, Poczołków,  Osiecko, Prusków, Siedliska, Kosice, 

Radawie.
Prognozowane kolejne terminy odczytów wodomierzy w 2022 roku

Termin Miejscowość

11-29 Kwiecień 2022 r. Zębowice, Knieja, Łąka

4-13 Maj 2022 r. Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko

13-30 Czerwiec 2022 r. Zębowice, Knieja, Łąka

1-15 Lipiec 2022 r. Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko

16-31 Sierpień 2022 r. Zębowice, Knieja, Łąka

1-16 Wrzesień 2022 r. Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko

10-31 Październik 2022 r. Zębowice, Knieja, Łąka

2-15 Listopad 2022 r. Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko

5 - 31 Grudzień 2022 r. Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, Siedliska, Osiecko
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TERMOMODERNIZACJA GOIKiCz w ZĘBOWICACH.
T rwają prace związane z termomodernizacją GOIKiCz 

w Zębowicach. W pierwszym etapie dokonano wymiany 
okien w części północnej budynku. Prace termomoderniza-
cyjne obejmują wymianę wszystkich okien oraz drzwi wej-
ściowych w budynku. Otwory okienne zostały uszczelnione 
pianką montażową oraz dodatkową warstwą styropianu. 
W ramach prac zostanie również przygotowany podjazd 
dla osób sprawnych inaczej od strony północnej budynku. 
Dotychczasowy podjazd został rozebrany. Wyremontowane 
zostaną schody wejściowe i zamontowane nowe balustrady.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
P rzypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy 

budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. 
Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB 
lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. 
Dotychczas złożono ponad 500 000 deklaracji z szacowanej 
liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona 
w wersji papierowej. Taka forma przekłada się nie tylko na 
opóźnienie w zasilaniu bazy, ale również na dodatkową 
pracę dla pracowników urzędów gmin, którzy sami muszą 
wprowadzać dane z przekazanych formularzy do systemu. 
Średni czas „przepisania” poprawnie wypełnionego formu-
larza do CEEB przez urzędnika to: 2–5 minut. W przypadku 
braków, dochodzi czas skontaktowania się z wypełniającym, 
poinformowanie o konieczności uzupełnienia i odłożenie 
deklaracji do czasu dopełnienia formalności. Zapraszamy 
do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy in-
struktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję 
z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!
Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych 

od 1 lipca 2021 r. należy składać  w ciągu 14 dni od dnia 
uruchomienia źródła ogrzewania

• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych 
przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

* Celem stworzenia CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków jest poprawa jakości powietrza, poprzez likwidację 
ich głównej przyczyny, tj. emisji substancji powodujących smog. 
Dzięki szczegółowym danym o budynkach, CEEB będzie ważnym 
narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, 
będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na te-

mat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Jako 
narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej 
będzie stanowił podstawę realizacji polityki niskoemisyjnej oraz 
bazę danych, na podstawie której gmina będzie mogła wniosko-
wać o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" jest realizowany 
w ramach programu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Co to jest CEEB?  

Kto musi złożyć deklarację?  

Jak złożyć deklarację?  

Do kiedy złożyć deklarację? 

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których

znajduje się źródło ciepła.

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu

na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji. 

w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki

formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-

emisyjnosci-budynkow. 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1.

2.

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca,

deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 30
czerwiec

INFORMACJA
Na podstawie obowiązującej uchwały Nr XIII/96/2016 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie termi-

nu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypomina się o ustalonych terminach 
wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania. W paragrafie pierwszym tej uchwały ustalono terminy, dla 
których opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie opłatą kwartalną, uiszczaną bez wezwania z góry, w terminach: 

1) za miesiące I–III – do dnia 15 lutego danego roku;
2) za miesiące IV–VI – do dnia 30 kwietnia danego roku;
3) za miesiące VII–IX – do dnia 31 lipca danego roku;
4) za miesiące X–XII – do dnia 31 października danego roku.



GRUDZIEŃ 8 4 / 2021 7

ZIELONA SZKOŁA-NIWKI 2022
Początek roku kalendarzowego -uczniowie klas: V i VI rozpoczęli od pobytu na zielonej szkole w Niwkach Zielone szkoły reali-

zowane są  w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt: „Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność? 
Rola i zadania szkoły w obszarze ekologii”. Projekt „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność 
Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” Podczas trzy-
dniowego pobytu uczniowie spędzali czas w miłej atmosferze podczas zajęć integracyjnych, odbywały się również spacery eduka-
cyjne w lesie, gry sportowe, wspólne ognisko i dyskoteka. W trzecim dniu odbyły się zajęcia podsumowujące  pobyt w Niwkach, 
po czym uczniowie pojechali do Opola do Zaczarowanego Świata RZPWE.
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W STYCZNIU 2022 r. JUbIlaCI obChodZIlI 
SWoJe JUbIleUSZe: 

80 lat: Manfred Mosler, Helena Kuzior
85 lat: Elżbieta Jendrzejczyk, Maria Turek

91 lat: Teresa Skorupa
92 lata: Elżbieta Miozga

93 lata: Hildegarda Bartocha,  
Anna Domagalska Kotarska

Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede 
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa, 
wzajemnej miłości i szacunku. Niech Wasze życie będzie wzorem 
do naśladowania dla młodszych pokoleń.

* * *

W styczniu urodziło się 5 dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci rozwi-
jały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem, 
jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich życiu dorosłym 
otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *

Osoby zmarłe w styczniu:  
Stefan Gaś, Gerard Kij, Krystian Bul,  

Teresa Jendrzej, Otylia Hermańska, Ilona Joniec.
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębo-
kiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. i. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl Nakład: 1000
Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole, 
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

Nasi Jubilaci

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomo-
ści na terenie naszej gminy w zakresie gospodarki ściekowej 
należy wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone 
w przepisach odrębnych.

W przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy obowiązkowe jest:

1. gromadzenie nieczystości ciekłych w tym zbiorniku;
2.  pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami;
3.  udokumentowanie, w formie umowy, korzystania z usług 

wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną 
lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowa-
dzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania 
opłat za te usługi.

Ustawodawca planuje zaostrzyć przepisy kontrolne w tym 
zakresie, między innymi poprzez wprowadzenie obowiązku 
kontroli właściciela nieruchomości nie tylko pod kątem posia-
dania przez niego umowy na opróżnianie szamba i transport 
nieczystości ciekłych przez uprawnioną firmę oraz dowodów 
uiszczania opłat za te usługi, ale także pod kątem np. liczby 
osób zamieszkujących posesję czy zużycia wody.

W związku z powyższym prosimy właścicieli nierucho-
mości o bieżące sprawdzanie stanu technicznego zbiorników 
bezodpływowych oraz ich systematyczne (zależnie od ilości 
zużywanej przez mieszkańców wody) opróżnianie przez 
uprawnionego przedsiębiorcę.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku
W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwro-

cie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2019 r. poz. 2188 
oraz z 2021 r. poz. 2227)

Limit ustala się jako sumę:
a)  kwoty stanowiącej iloczyn zwrotu podatku za 1 litr oleju 

napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych 
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta 
rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako 
użytki rolne, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

b)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr 
oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w po-
siadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła, ustalana będzie jako iloczyn sumy dużych jednostek prze-
liczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych 
z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych 
sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe liczby 12.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2022 
została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 

grudnia 2021 roku w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju. (Dz.U z 2021 
poz. 2266). 

Terminy składania wniosków:
a)  od 1 lutego – do 28 lutego 2022 r. - producent rolny składa 

wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu ON  
w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

b)  od 1 sierpnia – do 31 sierpnia 2022 r. - producent rolny 
składa wniosek o zwrot podatku  akcyzowego z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu ON 
w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot 
podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rol-
nych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza 
fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika 
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta 
rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

WNIOSEK, ZAŁĄCZNIKI MOŻNA POBRAĆ PRZY WEJ-
ŚCIU DO URZĘDU GMINY


