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Usuniêcie drzew lub krzewów z
terenu nieruchomo�ci mo¿e nast¹piæ
po uzyskaniu zezwolenia wydane-
go przez wójta, burmistrza albo pre-
zydenta miasta na wniosek posiada-
cza nieruchomo�ci. Je¿eli posiadacz
nieruchomo�ci nie jest w³a�cicielem
- do wniosku do³¹cza siê zgodê jej
w³a�ciciela.

Zezwolenie na usuniêcie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomo-
�ci wpisanej do rejestru zabytków
wydaje wojewódzki konserwator za-
bytków.
  Wydanie zezwolenia mo¿e byæ
uzale¿nione od przesadzenia drzew
lub krzewów w miejsce wskazane
przez wydaj¹cego zezwolenie albo
zast¹pienia ich innymi drzewami lub
krzewami, w liczbie nie mniejszej ni¿
liczba usuwanych drzew lub krze-
wów.

Wydanie zezwolenia na usuniê-
cie drzew lub krzewów na obszarach
objêtych ochron¹ krajobrazow¹ w
granicach parku narodowego albo re-

zerwatu przyrody wymaga uzyska-
nia zgody odpowiednio dyrektora
parku narodowego albo organu uzna-
j¹cego obszar za rezerwat przyrody.
Przepisów nie stosuje siê do drzew
lub krzewów:
- w lasach;
- owocowych, z wy³¹czeniem ro-

sn¹cych na terenie nieruchomo�ci
wpisanej do rejestru zabytków
oraz w granicach parku narodo-
wego lub rezerwatu przyrody -
na obszarach nieobjêtych ochron¹
krajobrazow¹;

- na plantacjach drzew i krzewów;
- których wiek nie przekracza 5 lat;
- usuwanych w zwi¹zku z funkcjo-

nowaniem ogrodów botanicznych
lub zoologicznych;

- niszcz¹cych nawierzchniê i infra-
strukturê drogow¹, ograniczaj¹-
cych widoczno�æ na ³ukach i
skrzy¿owaniach, z wy³¹czeniem
rosn¹cych na terenie nieruchomo-
�ci wpisanej do rejestru zabyt-
ków;

- usuwanych na podstawie decyzji
w³a�ciwego organu z wa³ów prze-
ciwpowodziowych i terenów w
odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m od
stopy wa³u;

- które utrudniaj¹ widoczno�æ sy-
gnalizatorów i poci¹gów, a tak¿e
utrudniaj¹ eksploatacjê urz¹dzeñ
kolejowych albo powoduj¹ two-
rzenie na torowiskach zasp �nie-
¿nych, usuwanych na podstawie
decyzji w³a�ciwego organu;

- stanowi¹cych przeszkody lotni-
cze, usuwanych na podstawie de-
cyzji w³a�ciwego organu.

Wniosek o wydanie zezwolenia po-
winien zawieraæ:
1. imiê, nazwisko i adres albo nazwê

i siedzibê posiadacza i w³a�ciciela
nieruchomo�ci;

Nie wycinaj drzew bez pozwolenia

SOBOTA 30 VII
15.00 ROZPOCZÊCIE FESTYNU
15.30 POKAZY I KONKURSY STRA¯Y PO¯ARNEJ
16.00 MINI PLAYBACK SHOW
16.30 MECZ II LIGI PI£KI NO¯NEJ KOBIET

ODRA OPOLE � TÊCZA KOZ£ÓWKI
17.15 PODNIEBNE POZDROWIENIA

(POCZTÓWKA ZE STANISZCZ)
17.30 DYSKOTEKA MA£OLATA
18.30 S£ODKI DESZCZ
19.00 WYSTÊP ZESPO£U KABARETOWEGO Z GRODZISKA
20.00 WYSTÊP KABARETU �BAR�
21.00 ZABAWA TANECZNA � GRA ZESPÓ£ �TWIX�

NIEDZIELA 31 VII
15.00 ROZPOCZÊCIE DRUGIEGIO DNIA FESTYNU
15.30 WYSTÊPY MUZYCZNE DZIECI
16.00 CZAS DLA GO�CI
16.30 WYSTÊPY TEATRZYKU SZKOLNEGO �KRASNOLUDEK�
17.00 GRA ORKIESTRA DÊTA P. MANFREDA JANCIKA
18.00 KONKURS WIEDZY :

�STANISZCZE DAWNIEJ I DZI�� - FINA£
19.00 WYSTÊP GRUPY  �ECHO KRO�NICY�
19.30 WIELKIE  LOSOWANIE I  NAGRÓD ROZDAWANE
20.00 ZABAWA TANECZNA : GRA ZESPÓ£ �VOYAGER�
22.00 JUBILEUSZOWY POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

FESTYN JUBILEUSZOWY
Z OKAZJI

700 - LECIA STANISZCZ
30 - 31 lipca - boisko LZS Staniszcze Wielkie

ATRAKCJE
WESO£E MIASTECZKO Z CZECH

Organizatorzy wszystkich serdecznie zapraszaj¹!
Patronat medialny imprezy:

2. tytu³ prawny w³adania nierucho-
mo�ci¹;

3. nazwê gatunku drzewa lub krze-
wu;

4. obwód pnia drzewa mierzonego
na wysoko�ci 130 cm;

5. przeznaczenia terenu, na którym
ro�nie drzewo lub krzew;

6. przyczynê i termin zamierzone-
go usuniêcia drzewa lub krzewu;

7. wielko�æ powierzchni, z której
zostan¹ usuniête krzewy.

Op³aty za wniosek, za³¹czniki i
decyzjê:
* za wniosek � 5 z³ w znakach skar-

bowych,
* za ka¿dy za³¹cznik do wniosku �

0,5z³ w znakach skarbowych,
* za wydanie decyzji � 20 z³ w zna-

kach skarbowych

Miejsce z³o¿enia dokumentów
Kancelaria w³a�ciwego Urzêdu Mia-
sta i Gminy

Termin za³atwienia sprawy przez
w³a�ciwy urz¹d - do 30 dni
Tryb odwo³awczy
Odwo³anie wnosi siê do Samorz¹do-
wego Kolegium Odwo³awczego w
Opolu za po�rednictwem organu, któ-
ry wyda³ decyzjê.
Odwo³anie wnosi siê w terminie
14 dni od dnia dorêczenia decyzji
stronie.

Uwagi:
* podanie we wniosku numeru te-
lefonu oraz godzin, w których mo¿-
na uzyskaæ kontakt z wnioskodawc¹
mo¿e znacznie skróciæ termin za³a-
twienia sprawy,
* w przypadku posesji stanowi¹-
cej wspó³w³asno�æ - wniosek musi
byæ potwierdzony przez wspó³w³a-
�ciciela.

Tadeusz Mróz

To drzewo z powodu pêkniêtego pnia
spowodowanego tzw. wypróchnieniem
kominowym musi zostaæ wyciête.

dok. ze str. 1

Ka¿dy z nas marzy o niezapo-
mnianym urlopie, czêsto odk³ada
ca³y rok pieni¹dze na ten cel. Czeka-
my na to d³ugo, wiêc czasem, gdy ju¿
nadejdzie ta upragniona chwila, de-
cydujemy siê za szybko i pochop-
nie. Wierzymy, ¿e wszystkie biura
podró¿y s¹ uczciwe, pokoje w hote-
lach wygl¹daj¹ jak na zdjêciach w fol-
derze i pe³ni optymizmu jedziemy w
nieznane, nie czytaj¹c nawet dok³ad-
nie tre�ci umowy.

Tymczasem korzystanie z ofert
turystycznych jest nadal wielk¹ nie-
wiadom¹ - najpierw p³acimy, a na
miejscu okazuje siê, co kupili�my.
Ofert i biur podró¿y jest bardzo du¿o
i wybór jest du¿y. Dlatego przede
wszystkim czytajmy umowy. Jak
wynika z badañ przeprowadzonych
przez Federacjê Konsumentów dwa
lata temu blisko 87% Polaków nie
czyta umów! A tam s¹ bardzo wa¿ne
dla nas zapisy.

Warto równie¿ pamiêtaæ o mo¿-
liwo�ci reklamowania us³ugi. W
celu z³agodzenia ryzyka klientów
ustawodawca okre�li³, jakie szczegól-
ne obowi¹zki spoczywaj¹ na organi-
zatorze turystyki, czego robiæ mu nie
wolno, o czym powinien informowaæ
i jakie klientowi przys³uguj¹ upraw-
nienia.  Zasady te zosta³y okre�lone
w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o

us³ugach turystycznych (tekst jed-
nolity Dz.U. Nr 55, poz. 578).
Organizator turystyki przede
wszystkim powinien podaæ rzetel-
ne informacje dotycz¹ce us³ugi.
Umowa powinna zawieraæ w szcze-
gólno�ci wyczerpuj¹ce informacje
na temat wycieczki: organizatora
turystyki i numer jego zezwolenia
oraz imiê i nazwisko osoby, która w
jego imieniu umowê podpisa³a, miej-
sce pobytu lub trasê wycieczki, czas
trwania imprezy, jej program obej-
muj¹cy rodzaj, jako�æ i terminy ofe-
rowanych us³ug jak równie¿ sposób
zg³aszania reklamacji, a tak¿e
cenê, wraz z ewentualnymi okolicz-
no�ciami jej podwy¿szenia. Bez
wzglêdu na okoliczno�ci w okresie
20 dni przed dat¹ wyjazdu cena
ustalona w umowie nie mo¿e byæ
podwy¿szona
Organizator jest zobowi¹zany nie-
zw³ocznie powiadomiæ klienta, je¿eli
przed rozpoczêciem imprezy tury-
stycznej, z przyczyn niezale¿nych
od niego, jest zmuszony zmieniæ
istotne warunki umowy. Klient ma
wówczas mo¿liwo�æ rezygnacji.
Organizator turystyki odpowiada za
niewykonanie lub nienale¿yte wyko-
nanie umowy. W umowie odpowie-
dzialno�æ ta mo¿e zostaæ ograniczo-
na do dwukrotno�ci ceny imprezy.

Warto znaæ swoje prawa i rekla-
mowaæ us³ugi, które okaza³y siê
niezgodne z ofert¹. Najbezpieczniej
jest wybieraæ �sprawdzone� biura -
ka¿de musi uzyskaæ wpis do rejestru.
Warto zatem sprawdziæ, czy biuro
widnieje na stronie Ministerstwa
Gospodarki: http://turysty-
ka.crz.mg.gov.pl/index.html lub na
stronie Rady Krajowej Izb Turysty-
ki: www.izbyturystyki.pl Mo¿na te¿
sprawdziæ w Polskiej Izbie Turysty-
ki � www.pit.org.pl Biuro nie musi
byæ jednak cz³onkiem Polskiej Izby
Turystyki.

Najczêstsze przykre
niespodzianki:

ZMIANA CENY. W ostatniej chwili
informuj¹ Ciê, ¿e �wskoczy³a� dodat-
kowa op³ata, za co serdecznie prze-
praszaj¹ i ¿¹daj¹ dop³aty np. 100 z³.
Pamiêtaj, zmiana ceny nie mo¿e
odbyæ siê pó�niej ni¿ 20 dni przed
wyjazdem.
NIECA£A PRAWDA. Katalog za-
wiera³ opis hotelu i miejsca pobytu,
ale - jak siê okaza³o - niedok³adny.
Hotel le¿a³ wprawdzie blisko pla¿y,
z okna mo¿na by³o podziwiaæ piêk-
ny widok na morze, ale tu¿ przy nim
znajduje siê trasa o du¿ym natê¿eniu
ruchu. Najlepiej przed wyjazdem
pytaæ o wszystkie szczegó³y, by
unikn¹æ rozczarowañ.
LAST MINUTE. Informuj¹ nas, i¿ w
zwi¹zku z szczególnie atrakcyjn¹
ofert¹, nie mamy prawa do jakichkol-
wiek reklamacji. Konsument korzy-
staj¹cy z takiej oferty ma takie
same prawa jak kupuj¹cy wyciecz-
kê parê miesiêcy wcze�niej
NAG£A ZMIANA. Nagle okaza³o siê,
¿e bêdziecie musieli zamieszkaæ w
innym hotelu, ni¿ wcze�niej zapowia-
dano. Je�li nie jeste� zadowolony z
miejsca �zastêpczego�, bo np. znaj-

duje siê daleko od centrum, gdzie mia-
³e� mieæ zapewniony nocleg, zawsze
mo¿esz reklamowaæ t¹ us³ugê.
ZMIANY PROGRAMU. Program
sobie, a wycieczka sobie. Organiza-
tor odpowiada za realizacjê progra-
mu. Z tego powodu równie¿ mo¿na
reklamowaæ us³ugê.
REZYDENT NIE CHCE PO-
TWIERDZIÆ REKLAMACJI.

Idziesz do rezydenta z rekla-
macj¹, a ten odmawia potwierdzenia
jej przyjêcia. Pamiêtaj, w umowie
mo¿e byæ zastrze¿enie, ¿e po powro-
cie do kraju mo¿liwe bêdzie rozpa-
trzenie reklamacji, je�li zosta³a ona
potwierdzona przez rezydenta. Za-
wsze warto w takim wypadku mieæ
�wiadka, i¿ rezydent odmówi³ po-
twierdzenia reklamacji.

Sezon siê rozpocz¹³, dlatego na-
mawiam do rozwagi przy wyborze
ofert. W roku bie¿¹cym Powiatowy
Rzecznik Konsumentów w Strzel-
cach Opolskich podj¹³ 2 interwencje
dotycz¹ce us³ug turystycznych i
przewozowych. Obydwie zakoñ-
czy³y siê bardzo korzystnie dla kon-
sumentów. Jedna interwencja doty-
czy³a reklamacji kolonii � biuro zmie-
ni³o program, nie informuj¹c rodzi-
ców dziecka, a tym samym uniemo¿-
liwiaj¹c odst¹pienie od umowy. Pro-
gram ten stanowi³ powód wyboru
przez rodziców tego w³a�nie biura.
Po pisemnej interwencji Rzecznika,
rodzice otrzymali zwrot kosztów
kolonii. Druga sprawa dotyczy³a na-
tomiast us³ugi przewozowej � auto-
bus nie przyjecha³ na miejsce odjaz-
du i konsumentka nie pojecha³a w
planowanym terminie za granicê. Po
interwencji Rzecznika otrzyma³a
zwrot ceny biletu i ¿¹dan¹ kwotê
odszkodowania.

Ma³gorzata P³aszczyk

POWIATOWY  RZECZNIK  KONSUMENTÓW  RADZI

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi³ ostatnio wzorce
umów stosowanych przez organizatorów turystyki. Stwierdzono, i¿ na
niekorzy�æ konsumentów dzia³a blisko 95% biur podró¿y (np. zmieniaj¹
cenê na tydzieñ przed wyjazdem, uniemo¿liwiaj¹c odst¹pienie od umo-
wy, ograniczaj¹ w umowach odpowiedzialno�æ za zmiany programu).

Jak zapewniæ sobie
spokojny urlop Je�li nie jest obojêtny ci po-

ziom us³ug medycznych w naszym
województwie - we� udzia³ w an-
kiecie dotycz¹cej jako�ci opieki
zdrowotnej. Inicjatorem tego
przedsiêwziêcia jest Zarz¹d Woje-
wództwa Opolskiego, a wzi¹æ w
nim udzia³ mog¹ wszyscy miesz-
kañcy Opolszczyzny, którzy od
stycznia 2004 roku do koñca roku
2005 leczyli siê w szpitalach w na-
szym regionie.

Sytuacja w s³u¿bie zdrowia czasem
doprowadza nas do gor¹czki, jednak
spotykamy siê te¿ z fachow¹ i dobr¹
opiek¹. Na szczê�cie dobra opieka spo-
tyka nas czê�ciej, choæ d³u¿ej pamiêta-
my wydarzenia negatywne. Je�li lekarz
wykona swoj¹ pracê nale¿ycie to jest
zwyczajnym cz³owiekiem. Jednak je�li
lekarz dopuszcza siê uchybienia, powo-
duje to w�ciek³o�æ. Pó�niej nastêpuje
ca³a lawina oskar¿eñ.

Pytania w ankiecie dotycz¹ ró¿-
nych sfer zwi¹zanych z pobytem w pla-
cówce szpitalnej � jako�ci opieki le-
karskiej, pielêgniarskiej, jak równie¿
ogólnej sytuacji poszczególnych jedno-
stek s³u¿by zdrowia. Celem jest pozy-
skanie opinii pacjentów, które maj¹ byæ
uzupe³nieniem badañ, stanowi¹cych
pomoc przy tworzeniu Strategii Ochro-
ny Zdrowia dla Województwa Opolskie-
go na lata 2006 - 2020. Strategia, któ-
rej celem jest coroczne monitorowa-
nie potrzeb w zakresie ochrony zdro-
wia ludno�ci ca³ego naszego wojewódz-
twa, powstanie w wyniku prac Opol-
skiej Rady Zdrowia Publicznego.

Ankietê mo¿na znale�æ niestety
tylko na stronie internetowej www.wro-
taopolszczyzny.pl. Szkoda, ¿e tylko tu,
bo dostêp do internetu nie jest przecie¿
nieograniczony, a drugiej strony � do-
brze, ¿e przynajmniej tu mo¿na wypo-
wiedzieæ swoje uwagi z pozycji szpital-
nego pacjenta. Wype³nijmy ankietê,
mo¿e bêdzie ¿y³o nam siê lepiej, a szpi-
tale bêd¹ bardziej przyjazne.

Janusz Szampera

By³e� w szpitalu na
Opolszczy�nie?
Wype³nij ankietê


