
Z początkiem kwietnia 
pełną parą ruszyły prace nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim. W 
przeciągu roku nad akwenem 
powstanie profesjonalna sta
nica wodniacka wraz z keją. 
Koszt inwestycji, to ponad 5 
min 134 tys. zł. Wykonawcą 
prac jest firma SKANSKA.

Ruszyła największa
INWESTYCJA

Prace nad Jeziorem Tarnobrzeskim ruszyły 
z początkiem kwietnia br.
i potrwają do 25 kwietnia 2014 roku. Fot. D. Bajor

- Myślę, że na ten moment czeka wielu mieszkańców, a w 
szczególności miłośników żeglarstwa czy innej wodnej rekre
acji. Kilkanaście dni temu ruszyły już prace przy pierwszej tak 
dużej inwestycji nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Pierwszej, ale 
oczywiście nie ostatniej. Mam nadzieję, że po zakończeniu 
inwestycji nasz akwen, a także teren wokół niego będą jeszcze 
atrakcyjniejsze nie tylko dla tarnobrzeżan, ale także dla tury
stów- mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

W lutym br., tuż po podpisaniu umowy przekazano firmie 
Skanska plac budowy. Prace pełną parą ruszyły od 1 kwiet
nia i już widać pierwsze elementy nowej inwestycji. Termin 
wykonania całej inwestycji to 25 kwietnia 2014 roku.

Radość żeglarzy
- Dla miłośników żeglarstwa oddanie profesjonalnej sta

nicy i kei będzie wielkim i bardzo mocno wyczekiwanym 
wydarzeniem. Odkąd funkcjonuje akwen ciągle przybywa 

adeptów żeglarstwa i to w różnym wieku. Taka inwesty
cja z pewnością rozreklamuje jezioro, a także przyciągnie 
tutaj kolejnych miłośników sportów wodnych, których i w 
regionie, ale i w całym kraju nie brakuje. Ponadto pomoże 
w wielkim stopniu w rozwijaniu młodych talentów, których 
nie brakuje w Tarnobrzegu. Dzięki profesjonalnej bazie że
glarskiej będzie można korzystać z Jeziora przez cały rok, 
co przełoży się na wielkie sportowe sukcesy i wierzę w to, iż 
w niedalekiej przyszłości doczekamy się na południu Polski 
następcy Mateusz Kuśnierewicza czy innych znakomitych 
postaci polskiego żeglarstwa - mówi Janusz Bobula, pre
zes Jacht Klubu Kotwica w Tarnobrzegu.

Stanica i keja
Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych pole

gających na wybudowaniu stanicy wodniackiej wraz z 
hangarem, keją i infrastrukturą oraz małą architekturą. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczegól
ności: wykonanie budynku stanicy wraz z wyposaże
niem, wykonanie hangaru na łódki, wykonanie ciągów 
pieszych, pieszo - jezdnych oraz spacerowych, a także 
miejsc parkingowych i placu.

W ramach zaplanowanych robót zostanie także wykona
ne włączenie drogi wewnętrznej oraz pomostu drewniane
go do drogi zakładowej, wykonanie zewnętrznej sieci wod
nej oraz przyłącza wod. - kan z przepompownią ścieków.

Aby umilić czas żeglarzom oraz miłośnikom rekreacji, 
w ramach zagospodarowania terenu zostaną ustawione 
altany grillowe oraz palenisko na ognisko. Wokół zostaną 
nasadzone drzewa, ustawione ławki, a całe miejsce przy 
stanicy będzie oświetlone. Teren wokół będzie również 
ogrodzony.

Inwestycja zakłada także wybudowanie pomostów pły
wających - kei, a także wyremontowanie pomieszczenia 
na punkt medyczny w Niepublicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Machów sp. z o.o.

Utrudnienia dla wypoczywających
Niestety przy realizacji tak dużej inwestycji nie można 

uniknąć utrudnień. Dlatego już dziś przepraszamy wypo
czywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim za wszystkie 

utrudnienia, które wiążą się przede wszystkim ze zmianą 
organizacji ruchu.

Wykonawca inwestycji przystąpił do opracowywania 
na czas budowy tymczasowej organizacji ruchu. Zapla
nowano dojazd do ulicy Mickiewicza i ulicy Orląt Lwów-, 
skich (drogi powiatowe) poprzez ulicę Siarkową i drogę 
opaskową od terenu budowy. Na drodze opaskowej w 
odcinku łączącym teren budowy z ulicą Siarkową nastąpi 
zmiana organizacji ruchu z jednokierunkowego na tym
czasowy dwukierunkowy wraz z informacją, że zmiana ta 
dotyczy tylko pojazdów budowy.

Kasa z Unii
Największa inwestycja realizowana nad Jeziorem Tarno

brzeskim powstaje w ramach projektu: „Rewitalizacja tere
nów poprzemysłowych poprzez budowę stanicy wodniac
kiej nad Jeziorem Machowskim". Całkowita wartość projektu 
według umowy o dofinansowanie: 5 746 571,34 zł. Kwota 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio
nalnego według umowy o dofinansowanie: 1 820 732,93 zł. 
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa według umowy 
o dofinansowanie: 321 305,80 zł. Wkład Gminy Tarnobrzeg 
według umowy o dofinansowanie: 3 604 532,61 zł (w tym 
kwota podatku VAT do zwrotu ok. 1 min.).

Dofinansowanie realizacji projektu pochodzi ze środ
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowych ll-VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013.

r
Wielkimi krokami zbliżają się matury. 
Najważniejszy egzamin dojrzałości, 
który jest przepustką na uznane uczelnie.

Życzę wszystkim Maturzystom 
połamania piór, dużo wiary we własne siły, 
ogromu szczęścia oraz podjęcia mądrych 
i trafnych decyzji dotyczących przyszłości, 
ufam, że związanej z Tarnobrzegiem.

NORBERT MASTALERZ 
Prezydent Tarnobrzega

Z okazji Dnia Świętego Floriana, 
pragnę przekazać słowa najwyższego uznania 
i podziękowania tym, którzy społecznie i 
wypełniają strażacką posługę niesienia pomocy.

Dziękuję funkcjonariuszom Straży Pożarnej 
oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych 
za wielkie zaangażowanie i życzę 
zawsze bezpiecznego powrotu do domu.

NORBERT MASTALERZ 
Prezydent Tarnobrzega
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Będzie można połowićZ " \
Ta wiadomość z pewnością ucieszy 

wszystkich wędkarzy. Na mocy podpisanego 
kilka dni temu porozumienia pomiędzy Pre
zydentem Norbertem Mastalerzem a Anto
nim Brudzem, Prezesem Okręgu Tarnobrze
skiego Polskiego Związku Wędkarskiego, mi
łośnicy wędkowania będą mogli korzystać 
z dobrodziejstw Jeziora Tarnobrzeskiego.

w Jeziorze Tarnobrzeskim

- Z dobrodziejstw Jeziora Tarnobrzeskiego już kolejny 
sezon będą mogli korzystać miłośnicy żeglowania i pływa
nia, a także nurkowie. Po wspólnych rozmowach z przed
stawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego doszliśmy 
do wniosku, że nadszedł też czas, aby jezioro udostępnić 
miłośnikom wędkowania. Myślę, że będą oni umieli za
dbać o środowisko naturalne i umiejętnie połączą swoją 
pasję z funkcjonowaniem jeziora - mówi Prezydent Tar
nobrzega, Norbert Mastalerz.

Wydzielone miejsce

Regulamin akwenu 
Jezioro Tarnobrzeskie" 
dotyczący połowu ryb

Akwen Jezioro Tarnobrzeskie", obejmujący teren Jezio
ra" od strony południowej o długości linii brzegowej ok. 3 
km, oznakowanej tablicami informacyjnymi i pasem gruntu 
przylegającym do wody o szerokości 30 m., został przekazany 
przez Gminę Tarnobrzeg Okręgowi Polskiego Związku Węd
karskiego w Tarnobrzegu do prowadzenia racjonalnej gospo
darki rybacko-wędkarskiej i udostępnienia do wędkowania.

Uprawnionymi do wędkowania są osoby posiadające 
Kartę Wędkarską, wydane przez Okręg PZW zezwolenie na 
amatorski połów ryb, Rejestr połowów ryb oraz wniesioną

Wędkować będzie można od strony południowej 
akwenu, na długości linii brzegowej około 3 km. Do dys
pozycji wędkarzy będzie także pas gruntu w tym miejscu 
przylegający do wody o szerokości 30 m. Miejsce wyzna
czone dla wędkarzy oznaczone będzie tablicami informacyjnymi. 
Wędkować będzie można od 2 maja do 30 listopada 2013 roku.

Tarnobrzeski Okręg Polskiego Związku Wędkarzy będzie 
odpowiedzialny m. in. za pobieranie składek na ochronę i za
gospodarowanie akwenu, które są jedynymi środkami prze
znaczanymi na utrzymanie łowiska, a także prowadzenia bie
żących kontroli mających na celu sprawdzenie, czy osoby 
wędkujące stosują się do zasad zawartych w regulaminie akwe
nu oraz czy posiadają uprawnienia do korzystania z Akwenu. 
PZW będzie także zajmować się prowadzeniem prawidłowej 
gospodarki rybacko-wędkarskiej, w tym do zarybiania zbiorni
ka wodnego oraz utrzymywania czystości na łowisku.

Stawki
Od osób chcących powędkować nad jeziorem, Polski Zwią

zek Wędkarski będzie pobierał składki członkowskie na ochro
nę i zagospodarowanie wód Jeziora Tarnobrzeskiego. W 2013 
roku dla członków PZW Okręgu Tarnobrzeg ustalono nastę
pujące stawki: opłata jednodniowa - 10 zł, tygodniowa - 50 
zł, 30-dniowa - 100 zł. Dla członków PZW z innych Okręgów 
obowiązują opłaty w wysokości: jednodniowa - 20 zł, tygo
dniowa - 100 zł, 30-dniowa - 150 zł. Natomiast osoby niezrze-

Takie okazy podczas ubiegłorocznych zawodów wyciągali węd-
Fot. D. Bajor 

szone w PZW za jednodniowe łowienie będą musiały zapłacić 
40 zł, a za tygodniowe 200 zł. Nie będą miały za to możliwości 
wniesienia opłaty 30dniowej. Opłata tygodniowa, liczona jest 
na kolejne dni licząc od poniedziałku do niedzieli włącznie, 
a 30- dniowa - tzn. 30. kolejno następujących po sobie dni.

Ważny regulamin
Aby uregulować wszelkie kwestie związane z łowieniem 

ryb, Prezydent Miasta wspólnie z Polskim Związkiem Wędkar
skim i Kopalnią Siarki Machów opracowali regulamin, zgodnie 
z którym obowiązuje zakaz wędkowania z lodu, ze środków 
pływających oraz naruszania linii brzegowej. Dopuszcza się 
brodzenie w butach tzw. „woderach". Wędkować można od 
2 maja do 30 listopada z wyjątkiem pory nocnej - godzinę 
po zachodzie Słońca i do godziny przed wschodem słońca. 
Złowione ryby limitowane regulaminem i przeznaczone do 
zabrania muszą być wpisane do rejestru bezpośrednio po ich 
złowieniu, pozostałe gatunki mogą być wpisane po zakoń
czeniu wędkowania. Wędkarz po złowieniu limitu dziennego 
jest zobowiązany opuścić łowisko. Na zbiorniku obowiązuje 
bezwzględny zakaz obierania (czyszczenia, patroszenia) zło
wionych ryb. Obowiązuje również zakaz nęcenia.

karze z Jeziora Tarnobrzeskiego.

składkę członkowską, składkę okręgową na ochronę i zago
spodarowanie wód oraz składkę na zagospodarowanie wód 
„Jeziora Tarnobrzeskiego".

Osoby niezrzeszone w PZW muszą posiadać kartę węd
karską i wówczas wnoszą składkę członkowską na zago
spodarowanie wód „Jeziora Tarnobrzeskiego" w wysokości 
określonej w tabeli składek stanowiącej integralną część 
niniejszego regulaminu i otrzymują wówczas: zezwolenie 
na amatorski połów ryb wraz z rejestrem połowu.

Wędkować można od 2 maja do 30 listopada z wyjątkiem 
pory nocnej - godzinę po zachodzie Słońca i do godziny 
przed wschodem Słońca na terenie określonym w pkt. 1 
niniejszego regulaminu.

Obowiązuje zakaz wędkowania z lodu, ze środków pły
wających oraz naruszania linii brzegowej.

Dopuszcza się brodzenie w butach tzw. „woderach" do 
wysokości posiadanego obuwia.

Poza ustaleniami niniejszego regulaminu, wędkujących 
obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

Wprowadza się dodatkowe zasady połowu ryb na Jeziorze.
Wymiary ochronne: Karp - do 35 cm i powyżej 60 cm; 

Amur - do 50 cm; Lin, Jaź, kleń - do 30 cm; Okoń, Wzdręga, 
Płoć - do 20 cm; Karaś, leszcz, sielawa - do 25 cm; Szczupak 
- do 60 cm i powyżej 100 cm; Sandacz - do 60 cm.

Limity połowu: Amur - 2 szt./ dobę; Karp - 2 szt. / 
dobę; Szczupak -1 szt./dobę.

Łączna ilość ryb wymienionych w pkt 1,2,3, przezna-

Urzędnicy 
POMOGĄ 
Z DEKLARACJĄ

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać 
nowa ustawa o utrzymaniu czystości i po
rządku w gminach. Wprowadza ona nowe 
zasady gospodarowania odpadami komu
nalnymi. Jedną z nich jest obowiązek złoże
nia deklaracji o wysokości opłaty za gospo
darowanie odpadami komunalnymi do 30 
kwietnia 2013 r. przez właścicieli nierucho
mości zamieszkałych.

W związku z powyższym organizuje się 
spotkania z pracownikami Wydziału Budże
tu i Finansów Urzędu Miasta Tarnobrzega 
celem udzielania informacji na temat po
prawnego wypełniania w/w deklaracji 
przez mieszkańców a także umożliwienia iei 
składania na miejscu bez konieczności uda
wania się do siedziby Urzędu Miasta.

W ciągu kilku minionych dni takie spotkania 
zorganizowano już na osiedlach: Sobów, Sie- 
lec, Ocice, Podłęże, Mokrzyszów i Nagnajów.

Pracownicy Urzędu Miasta będą jeszcze 
pełnić dyżury w godzinach od 9:00 do 14:00 
na niżej wymienionych Osiedlach w dniach: 
25.04.2013 r.
- Os. Zakrzów - Remiza OSP 
26.04.2013 r.
- Os. Miechocin - Dom Osiedlowy 
29.04.2013 r.
- Os. Stare Miasto - ul. Kościuszki 30, p. 217

www.raggafaya.pl Fot. K. Wysmyk

RAGGAFAYA 
na Dniach 

Tarnobrzega!
Znamy kolejny zespół, który wy

stąpi podczas tegorocznych Dni 
Tarnobrzega. Tym razem będzie 
coś dla miłośników reggae, ragga, 

dancehall i jamming. W piątek, 24
maja, o godzinie 20, na tarnobrzeskiej scenie pojawi się Raggafaya, finalista 
drugiej edycji popularnego programu telewizyjnego „Must Be The Musie".

Pierwszy eksperymentalny skład zespołu powstał jesienią 2004 roku. 
Jednak na dobre i w obecnym składzie zespół działa dopiero od stycznia 
2007 roku. Zespół ma już w swoim dorobku pięć płyt, w tym najnowszą pt. 
„Mixturrra", która ukazała się w 2012 roku. Nakładem wydawnictwa Złoty 
Melon ukazała się także płyta DVD pod nazwą Raggafaya XVII Przystanek 
Woodstock, z rejestracją koncertu zespołu podczas 17 edycji festiwalu.

Obecnie zespół tworzą: Shaggy: Michał Dolak - gitara, Punktak: Mikołaj 
Górski - perkusja, Hauka: Dominik Hałka - klawisze i wokal, Chill: Nataniel 
Marsal Cabitango - wokal, Les Farooosh: Maciej Trembowiecki - bass.

Zespół wiele koncertuje u boku uznanych formacji, między innymi: Farben 
Lehre, Kult, Paprika Korps, O.S.T.R., Enej, Big Cyc, Mr. Zoob, Star Guard Muffin.

WYSOKOŚĆ składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód „Jeziora Tarnobrzeskiego 

obowiązująca w sezonie wędkarskim 2013 roku

Dla członków PZW 
Okręgu Tarnobrzeg

Dla członków PZW 
z innych Okręgów

Dla niezrzeszonych 
w PZW

1 - dniowa 10,00 zł 20,00 zł 40,00 zł

tygodniowa 50,00 zł 100,00 zł 200,00 zł
30 dniowa 100,00 zł 150,00 zł X

czonych do zabrania nie może przekroczyć 2 szt. na dobę.
Limit wagowy ryb nie wymienionych wyżej gatunków 

do 5 kg.
Pozostałe zasady:
Złowione ryby limitowane regulaminem i przeznaczone 

do zabrania muszą być wpisane do rejestru bezpośrednio 
po ich złowieniu, pozostałe gatunki mogą być wpisane po 
zakończeniu wędkowania.

Wędkarz po złowieniu limitu dziennego jest zobowiązany 
opuścić łowisko.

Na zbiorniku obowiązuje bezwzględny zakaz obierania 
(czyszczenia, patroszenia) złowionych ryb.

Obowiązuje zakaz nęcenia.
Nakazuje się utrzymywanie stanowisk wędkarskich 

w czystości - zgodnie z rozdziałem III pkt 6 Regulaminu 
Amatorskiego Połowu Ryb.

Raz wniesiona składka nie podlega zwrotowi.
W przypadku ujawnienia naruszeń Regulaminów wydane 

zezwolenie na wędkowanie będzie cofnięte bez zwrotu 
wniesionej składki, nałożona kara pieniężna lub w stosunku 
do członków PZW, sporządzony wniosek do sądu koleżeń
skiego o ukaranie.

Na czas organizacji zawodów, po uprzednim wywie
szeniu stosownego ogłoszenia i zamieszczeniu informacji 
w Internecie, zastrzega się prawo do wyłączenia łowiska 
z wędkowania wjego części lub całości.

Wykupienie odpowiedniej składki jest równoznaczne 
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Prawo do kontroli w zakresie przestrzegania Regulami
nów połowu na łowisku mają osoby wymienione w Regula
minie Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz funkcjonariusze 
Straży Miejskiej Miasta Tarnobrzeg.

Gmina Tarnobrzeg i Kopalnia Siarki «Machów» S. A. w Tar
nobrzegu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
osób wędkujących oraz za ich sprzęt.

Okręg PZW w Tarnobrzegu w uzasadnionych przypadkach, 
po uzgodnieniu z Oddającym w Zarząd, zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

Wyjaśnienia do tabeli: - tygodniowa, tzn. na kolejne dni licząc od poniedziałku do niedzieli włącznie; 30-dniowa - tzn. 30. kolejno następujących po sobie dni.

http://www.raggafaya.pl
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' SsźS 1 Przedstawiciele PAlilZu 
wiceprezes Anną Polak-Kocińskią # _■

gościli w Tarnobrzegu z wizytą w Tarnobrzegu
Wizyta była doskonałą okazją do przed

stawienia walorów inwestycyjnych nasze
go regionu, a także możliwością do dys
kusji na temat potencjału inwestycyjnego 
Tarnobrzega. Przedstawiciele PAlilZu byli 
pod dużym wrażeniem dotychczasowych 
osiągnięć, szczególnie w zakresie przygo
towywania terenów inwestycyjnych oraz 
infrastruktury produkcyjno-biurowej. To, 
według opinii Agencji, która zajmuje się 
koordynacją działań mających na celu 
sprowadzanie kapitału zagranicznego do 
Polski, wyróżnia Tarnobrzeg na mapie in
westycyjnej tej części Polski.

- Traktujemy to robocze spotkanie 
jako wyróżnienie za dotychczasowe na
sze działania, a jednocześnie jako formę

bezpośredniego wsparcia dla lokalnych 
wysiłków mających na celu rozwój gospo
darczy Tarnobrzega. Obecność na naszym 
terenie, interesujące rozmowy podczas 
spotkań z kluczowymi inwestorami oraz 
wynikające stąd inspiracje z jednej strony 
umocniły nas w przekonaniu o potrzebie 
i słuszności dotychczasowych wysiłków, 
a z drugiej pozwoliły zweryfikować i udo
skonalić pomysły na działania przyszłe. 
Mam nadzieję, że te spotkania i rozmowy 
pozwoliły wyrobić sobie pogląd na temat 
skali naszego potencjału oraz woli i deter
minacji do prowadzenia polityki sprzyja
jącej inwestycjom gospodarczym - mówił 
po spotkaniu Prezydent Tarnobrzega 
Norbert Mastalerz.

Podczas wizyty w Tarnobrzegu przedstawiciele PAlilZu mieli okazję zwiedzić 
zakład Pilkington Polska. Fot. D. Bajor

Sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych dotacji trafi do tar
nobrzeskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych na tego
roczne inwestycje.

Dotacja

Co roku Prezydent Tarnobrzega udziela dotacji Polskie
mu Związkowi Działkowców (Okręgowy Zarząd Podkar
packi w Rzeszowie) na Fundusz Rozwoju ROD. Dzięki do
tacji możliwe jest przeprowadzenie niezbędnych remon
tów i inwestycji na tarnobrzeskich Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych.
- W tym roku kwota dotacji jest o 8 tys. zł wyższa. Ta nad

wyżka trafi do ROD „Związkowiec", któremu w ubiegłym roku 
spalił się budynek administracyjny, który trzeba od początku 
odbudować - mówi Prezydent Tarnobrzega, Norbert Ma
stalerz.

Zgodnie z podpisaną umową, w roku 2013 środki 
z dotacji zostaną wykorzystane przy współfinansowa
niu realizacji następujących zadań na terenach rodzin
nych ogrodów działkowych miasta Tarnobrzega:

1. Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego 305 mb - ROD 
„Kamionka";

2. Wykonanie placu rekreacyjnego - ROD „Miechocin";

3. Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego I etap - ROD „Mo- 
krzyszów";

4. Wymiana ogrodzenia zewnętrznego 250 mb - ROD „Na- 
dole";

5. Wykonanie wiaty placu rekreacyjnego I etap - ROD „Siar
kopol";

6. Wykonanie remontu Domu Działkowca, Wykonanie par
kingu osobowego - ROD „Wymysłów";

7. Wykonanie budynku - biuro ogrodu I etap - ROD „Związ
kowiec";

8. Wykonanie docieplenia hydroforni - ROD „Zwierzyniec".

BiyRarska Majówka
Stadion przy Al. Niepodległości 2
godz. 14.00 -18.00 IUIE/^7
W PROGRAMIE: EUfc.

(o 1 o;

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
zaprasza

U maja 2013 r.
■MB. 18.00
ZAMEK DZIKOWSKI 

w Tarnobrzegu
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- Mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją 
tarnobrzeskich klubów piłkarskich
a 4 krotnym mistrzem 
Polski LKS „Pogoń" Lwów

- Pinał Turnieju Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych 
o Puchar Prezydenta 
Tarnobrzega

- Program artystyczny 
w wykonaniu Miejskiej 
Orkiestry Dętej 
Tarnobrzeskiego 
Domu Kultury oraz 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Mażoretki 
„Diament" z Chmielowa
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- urządzenia zabawowe
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NAJCZĘSTSZE PYTANIA
w sprawie nowych zasad gospodarowania

Aodpadami komunalnymi
Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki 

odpadami ?
W Tarnobrzegu nowy system gospodarowania odpadami komu

nalnymi zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013r.
Kto ustala stawkę za gospodarowanie odpadami?
Stawka została ustalona przez Radę Miasta Tarnobrzega.
Jaka będzie metoda naliczania opłaty?
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 grudnia 

2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodaro
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 
na terenie miasta Tarnobrzega opłata za gospodarowanie odpada
mi będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszku
jących daną nieruchomość. Wysokość miesięczna stawki wynosi: 
-10,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość 
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny -15,00 
zł od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?
Opłata nie jest podatkiem, więc jeśli wpływy z opłat nie pokry

wają kosztów systemu gospodarowania odpadami, to rada miasta 
może zmienić stawkę opłaty.

Czy segregując odpady będę płacił mniej?
Tak dla osób segregujących odpady została ustalona niższa 

stawka opłaty-10,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego 
nieruchomość. W przypadku nie segregowania stawka wyniesie 
15,00 zł.

Skąd będę wiedział Ile powinienem zapłacić za odpady?
Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do zło

żenia deklaracji, której treść Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła jedną 
z uchwał. Na podstawie danych zawartych w deklaracji tj. ilości 
zamieszkałych osób oraz przyjętej stawki, stosując przyjętą metodę 
obliczania wysokości opłaty (ilość mieszkańców * stawka = opłata) 
będzie można ustalić wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

Kto będzie składał deklarację I ponosił opłatę?
Obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty należy do 

właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się 
także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy 
zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych 
(bloków mieszkalnych) w imieniu mieszkańców deklarację wypeł

KASA 1.2. 3- STADION 
2 godz przed meczem

WSTĘP WOLNY dzieci do lat 7 pod opieką osoby 
dorosłej, członkowie i zawodnicy klubu z ważnymi 
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Nie stój w kolejce, kup bilet 
lub karnet w przedsprzedaży!

Klub Sportowy "Siarka Tarnobrzeg zaprasza 
do zakupu biletów i karnetów
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KARNETY NORMALNY - 80zł, 
ULGOWY - nOzł (młodzież szkolna, 
studenci - z ważnymi legitymacjami)

bilety normalny-
ULGOWY - 8 zł (młodzież szkolna 
studenci z ważnymi legitymacjami)

Urząd Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl 
www.tarnobrzeg.pl 
centrala: 15 822 65 70
fax: 15 822 52 81
Prezydent - Norbert Mastalerz,
tel. 15 8221149
Skarbnik - Maria Nabrzeska, wew. 584
Sekretarz - Marta Kamysz-Turbak, wew. 510
Wydziały mieszczące się przy y|. Kościy»ki 32 
Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 15 8221190

e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl
Wydział Organizacyjny

Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Dariusz Kołek 
tel. 15 822 71 39,158226775
Wydziały mieszczące się przy ul, Mickiewicza 7 
Biuro Obsługi Interesantów
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Wydział Spraw Komunalnych i Środowiska
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Wydział Komunikacji
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego 

ni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty 
zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą 
wszyscy wytwarzający odpady w nieruchomościach zamieszkałych. 
W przypadku budynków wielolokalowych (bloków mieszkalnych) 
opłata będzie pobierana w czynszu i regulowana przez spółdzielnie 
mieszkaniowe, wynajętych zarządców, czy zarządy wspólnot.

Do kiedy należy składać deklarację o wysokości opłaty?
Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości składają do 30 

kwietnia 2013 roku. Po 1 lipca 2013 r. deklaracja składana jest w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania przez pierwszego miesz
kańca danej nieruchomości. W przypadku zmiany danych będą
cych podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Czy wysokość opłaty miesięcznej będzie stała?
Wysokość opłaty zależeć będzie od ilości osób zamieszkują

cych nieruchomość oraz od sposobu zbierania odpadów komu
nalnych. A więc jeśli w trakcie roku nie nastąpi żadna zmiana w 
tych kwestiach to opłata będzie stała. Jeżeli natomiast w ciągu 
roku nastąpią zmiany danych będących podstawą do wyliczenia 
opłaty to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową 
deklarację na podstawie której będzie obliczona nowa opłata, 
którą w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?
Taką deklarację trzeba składać osobiście w Urzędzie Miasta 

Tarnobrzega lub przesłać pocztą.
Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodaro

wanie odpadami?
Opłaty trzeba będzie wnosić bez wezwania co kwartał w ter

minach 15 styczeń, 15 kwiecień, 15 lipiec, 15 październik danego 
roku. Termin wniesienia pierwszej opłaty, upływa 15 lipca 2013r.

Jaki będzie tok postępowania w przypadku jeśli wła
ściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży wymaganej 
deklaracji w terminie?

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wąt
pliwości, co do danych zawartych w deklaracji wystawiona będzie 

decyzja określająca wysokość opłaty. Podstawę 
naliczenia stanowić będzie liczba osób zameldo
wanych na danej nieruchomości, zgodnie ewiden
cją meldunkową i stawka jak za odpady zmiesza
ne tj. 15 zł. W związku z tym korzystniejsze jest 
złożenie deklaracji, która pozwala na wybranie 
stawki a w przypadku zamieszkiwania innej liczby 
mieszkańców niż wynika to z zameldowania zło
żenie stosownych dokumentów świadczących o 
ich zamieszkaniu w innym miejscu. W przypadku 
nie składania deklaracji, podawania nieprawdzi
wych danych oraz uporczywego nie wpłacania w 
terminie opłaty, gminie przysługuje także moż
liwość skierowania spraw do ukarania w trybie 
przepisów Kodeksu karno skarbowego.

Co w przypadku kiedy właściciel nieru
chomości zamieszkałej nie będzie płacił za 
odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nierucho
mości nie uiścił opłaty za gospodarowanie od
padami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości 
niższej od należnej gmina wyda decyzję okre
ślającą wysokość zaległości z tytułu opłaty. Wy
stawiane także będą upomnienia a w przypadku 
dalszego uchylania się od płatności sprawy będą 
kierowane do prowadzenia egzekucji komorniczej 
przez Urząd Skarbowy. W większości przypadków 
będzie się to wiązało z poniesieniem dodatkowych 
kosztów związanych z kosztami upomnień, odse
tek od zaległości, zajęcia rachunku bankowego 
oraz opłat komorniczych.

Co w przypadku osób studiujących poza 
miejscem zamieszkania oraz osób przeby
wających za granicą?

W przypadku takich osób wymagane będzie 
dostarczenie wraz z deklaracja wszelkich wiary
godnych dokumentów świadczących o zamiesz
kaniu tych osób w innym lokalu, gminie lub kraju.

Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomocowych 
Kasa Urzędu Miasta
Informacja-Kancelaria
Miejski Rzecznik Konsumentów (przyjmuje we 
wtorki i środy w BOI Sektor A sala 3 st. 5) 
Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986
GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek

7.30- 15.30
7.30- 16.30
7.30- 15.30
7.30-15.30
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• Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega
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• oprać, materiałów: Agata Rybka,
Wojciech Malicki

• Druk: Drukarnia Media Regionalne, 
ul.Mechaniczna 12, Tarnobrzeg

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 
na najem terenu pod sezonowy 

punkt handlowo-usługowy położony 
nad Jeziorem Tarnobrzeskim a w szczególności:

- lokalizacja nr G5 cz. działek ozn. nr ewid. 45/5,cz.dz.81,cz. 
dz.490/3 o łącznej pow. 150 m2 (10x15 m) pod działalność 

handlowo-usługową, okres najmu od dnia 06.05.2013 r. do 
dnia 30.09.2013 r.

Wywoławcza stawka czynszu najmu 5.000,00 zł. netto + 23% 
podatek VAT - postąpienie 500 zł.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2013 r. /wtorek / w Urzę

dzie Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 32 sala nr 
201 godz. 12:00 Wadium w formie pieniężnej wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I 0/ 
Tarnobrzeg do dnia 26.04.2013 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tar
nobrzega, ul. Mickiewicza 7 do godz.14 -tej. Za datę wpłacenia 
wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek 
do dnia 26.04.2013 r.

W przetargu nie mogą brać udziału, osoby, które wygrały 
przetarg przeprowadzony w dniu 27.03.2012 r. na najem dzia
łek pod punkty handlowe i posiadają z tego tytułu zadłużenie 
wobec Gminy Tarnobrzeg. Osoby, które dokonają wpłaty zadłu
żenia nie później niż 3 dni przed przetargiem na konto Urzędu 
Miasta Tarnobrzega lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. 
Mickiewicza 7 mogą uczestniczyć w licytacji. Za datę wpłacenia 
należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek nr 
18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg.

Umowa najmu zostanie zawarta od dnia 06.05.2013 r. do dnia 
30.09.2013 r. Lokalizacja punktu handlowo-usługowego dostępna 
jest na stronie www.tamobrzeg.eobip.pl Wszelkie zgody i warunki 
dotyczące lokalizacji punktów handlowo- usługowych, uczestnik 
wygrywający przetarg zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym 
zakresie. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, oświadcze
nie według załączonego wzoru i kopię dowodu /przelewu wpłaty 
wadium należy złożyć najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11:30 
w sali nr 201 Urzędu Miasta ul. Kościuszki 32 Tarnobrzegu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się z regulami
nem przetargu oraz projektem umowy najmu, przed przystąpie
niem do przetargu i złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się 
z treścią powyższego projektu. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Tel. 15 822 65 70 wew. 218,240,210 Urzę
du Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7. Zastrzega się prawo 
odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie, 
regulamin przetargu, projekt umowy, oświadczenie oferenta 
dostępne są w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl 
oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega 
ul. Mickiewicza 7 stanowisko nr 4.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu 

na okres 21 dni tj. od dnia 24 kwietnia do dnia 15 maja 
2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. 
Mickiewicza 7 oraz na tablicach ogłoszeń na terenie mia
sta Tarnobrzega wykazu dotyczącego sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych 
w Tarnobrzegu osiedle Piastów ozn. nr ewid.: 2488/5 o pow. 
0,0009 ha, 2645/12 o pow. 0,0018 ha, 2662/6 pow. 0,0025 ha 
i 2515/41 o pow. 0,0034 ha z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 
oddanych w użytkowanie wieczyste lub stanowiące wła
sność osób fizycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grun
tami Urzędu Miasta Tarnobrzega, ulicy Mickiewicza 7, pok. 
38 tel. 822-65-70 wew. 278 lub 222.

Informacja niniejsza umieszczona jest w Internecie pod 
adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na 

okres 21 dni tj. od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 20 maja 
2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mic
kiewicza 7 wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tarnobrzegu prze
znaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 
lat i 5 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Intere
santów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 015 -822-65-70 wew. 221.

Informacja dostępna jest również w Internecie pod adresem 
www.tarnobrzeg.eobip.pl.
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