Zadania w trakcie realizacji:
1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
przedszkola z przeznaczeniem rozbudowanej części na
potrzeby żłobka w miejscowości Lisia Góra.
2. Przebudowa
dróg
gminnych
w
miejscowości
Brzozówka:
ul.
Słoneczna,
ul.
Promienna,
ul. Ogrodowa.
3. Rozbudowa drogi gminnej – w miejscowości Lisia Góra
ul. Południowa.
4. Przebudowa i rozbudowa budynku Klubu „Zorza”
w miejscowości Zaczarnie.
5. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1375K
w miejscowości Brzozówka.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
przetargowym:
1. Budowa chodnika w Zaczarniu przy drodze powiatowej
nr 1375K.

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy
dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów
dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18
października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta
gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe
regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej.
Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy
najważniejsze zmiany, które obowiązują od 18 października
br.
1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny
świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się
urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę
przebywało powyżej 30 dni.
2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować
należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia
urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na
lewą
małżowinę
uszną
kolczyka
z numerem
identyfikacyjnym.
3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada
urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed
dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do
siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa
w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest
zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez
wytatuowanie
numeru
identyfikacyjnego zgodnego
z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa
powyżej 30 dni.
5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy
zgłosić
Kierownikowi
Biura
Powiatowego
ARiMR
oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych
zwierząt.
6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego,
posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz
i świń) zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem
kolczyka
albo
duplikatem
kolczyka
zawierającym
elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują
w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia
gospodarskiego
odpowiada
za
jego
prawidłowe
oznakowanie.
7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić
Kierownikowi
Biura
Powiatowego
ARiMR
zmianę
liczebności
stada
świń
w
terminie
7
dni
od dnia następujących zdarzeń:

zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo
państw członkowskich,

uboju zwierzęcia gospodarskiego.
Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły
ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia
zwierzęcia.
8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie
do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej
obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar
zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający
ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu
stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących
zdarzeń:

zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,

uboju zwierzęcia gospodarskiego,
Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły
ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia
zwierzęcia.
9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz
i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt
przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na
dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31
grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery
identyfikacyjne zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi
Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania
spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
10. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić
Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce
prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję
Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:




posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia
zwierząt,
 podmiocie prowadzącym działalność nadzorczą
w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów
zwierząt,
 podmiocie prowadzącym działalność nadzorczą
w zakresie obrotu, pośrednictwa w obrocie lub skupu
zwierząt,
 podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub
spalarnię.
Zgłoszenia należy dokonać:
 Nie później niż w dniu:
 wprowadzenia
pierwszego
zwierzęcia
gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca
gromadzenia zwierząt,
 uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
 unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego
w zakładzie przetwórczym lub spalarni
 W terminie 14 dni od dnia:
 wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii
o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie
organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierząt,
 wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia działalności
w zakresie obrotu, pośrednictwa w obrocie lub skupu
zwierząt.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)
Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt
ARiMR
DOPŁATA DO WYMIANY PIECA
Szanowni Mieszkańcy,
Wójt Gminy Lisia Góra informuje, iż Gmina Lisia Góra
przygotowuje się do naborów wniosków o dotacje na
realizacje projektów w ramach PO WM dotyczących
konkursu z poddziałań 4.4.2 i 4.4.3 obniżenia poziomu niskiej
emisji.
Otrzymanie dotacji umożliwi realizacje projektów, dzięki
któremym właściciele domów jedno i wielorodzinnych
znajdujących się na terenie naszej gminy będą mogli
otrzymać dofinansowanie do wymiany nieekologicznego
kotła i zastąpienie go kotłem na paliwo stałe bądź gaz lub też
odnawialnym źródłem energii.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie
wynosiło:
- 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do
wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia
oceny energetycznej budynku:
 nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku
jednorodzinnego,
 nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku
wielorodzinnego, dla którego wprowadzane jest
wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.
- Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie to
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania:
 maksymalnie do 6 tys. zł (w przypadku instalacji
gazowej) i maksymalnie do 1 tys. zł (w przypadku
instalacji na paliwo stałe) w przypadku budynku
jednorodzinnego,



do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych
lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie
więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.
Warunki otrzymania dofinansowania będą następujące:
- redukcja emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do
istniejącej instalacji,
- wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów związanych
z energią – czyli zastosowane urządzenia do ogrzewania
powinny spełniać wymogi dotyczące poziomu efektywności
energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, określone
w środkach
wykonawczych
do
dyrektywy
2009/125/WE z dnia
21
października
2009r.
http://powietrze.malopolska.pl/kotly/
Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach projektu
obejmować będzie miedzy innymi:
- wymianę starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych
paliwem stałym i zastąpienie ich - odnawialnym źródłem
energii (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub nowym
źródłem ciepła na węgiel, paliwo gazowe lub biomasę:
w tym:
 zakup i montaż nowego źródła ciepła, armatury,
osprzętu,
 demontaż starego źródła ciepła, w tym prace
związane z jego likwidacją,
 wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą
do wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie
mieszkańców naszej gminy do wypełnienia dostępnej
na stronie urzędu ankiety. Złożenie ankiety na tym etapie jest
konieczne z uwagi na fakt wskazania listy osób
zainteresowanych skorzystaniem z dotacji. Wyłącznie
mieszkańcy, którzy dostarczą ankietę trafią na tzw. listę
rankingową, która zostanie przekazana do Urzędu
Marszałkowskiego w celu przeprowadzenia w budynkach
mieszkalnych audytu energetycznego. Audyt ten zostanie
przeprowadzony nieodpłatnie, nie będzie on również
traktowany jako zobowiązanie mieszkańca do udziału
w projekcie.
Ze
względu
na
zainteresowanie
mieszkańców
postanowiliśmy przedłużyć terminy składania ankiet do 25
listopada 2016 r. Ankiety należy dostarczyć we wskazanym
wyżej terminie do Urzędu Gminy w Lisiej Górze pokój nr 24
lub przesłać na adres e-mail: b.kapustka@lisiagora.pl lub
kinga.schab@lisiagora.pl.
Zapraszam do udziału w projekcie.
2 miliony złotych dotacji na drogi
Pragniemy Państwa poinformować, iż Gmina Lisia Góra
otrzymała blisko 2 mln zł dotacji w związku, z czym 27
października br. podpisane zostały dwie umowy
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 działanie „Budowa
i modernizacja dróg lokalnych”. Dzięki otrzymanemu
wsparciu możliwa będzie realizacja dwóch zadań:
Przebudowa drogi gminnej nr 203731K, „Nowe Żukowice
Laski” w miejscowości Stare Żukowice i Nowe Żukowice
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką
984 oraz Przebudowa drogi gminnej nr 203718K
w m. Kobierzyn. Przedmiotowe inwestycje zostaną
zrealizowane w przyszłym o roku a ich całkowity koszt
zamknie się w kwocie około 3 mln zł.
Redaguje: Urząd Gminy Lisia Góra.
www.lisiagora.pl

