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W minionym tygodniu uroczyście zakoń
czyła się największa inwestycja drogowa 
w Tarnobrzegu, która rozpoczęła się jeszcze 
w grudniu 2010 roku. Jej wartość to blisko 60 
min zł, z czego ponad 46 min zł, to dofinan
sowanie z Programu Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej.

Koniec największej 
inwestycji drogowej

Od kilku dni kierowcy mogą korzystać 
już z całej zmodernizowanej drogi woje
wódzkiej nr 871. Od dziś przejezdne jest 
też nowe skrzyżowanie ulic Sikorskiego 
i Szpitalna.
- Dzięki inwestycji zlikwidowaliśmy 

przede wszystkim stały element krajobrazu, 
czyli przejeżdżające pociągi, zarówno towa
rowe, jaki i osobowe, których częstotliwość 
przejazdu przez Tarnobrzeg będzie rosnąć 
z tytułu modernizacji linii kolejowych na 
odcinku Rzeszów-Ocice. Dlatego na pewno 
dzięki budowie wiaduktu znikną niedogod
ności związane z systematycznym dłuższym 
postojem. Na pewno też zyskają miłośnicy 
rowerów, a to za sprawą specjalnie przy
gotowanej pod tym kątem, ścieżki. Trasa 
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znakomicie nadaje się również do biegania 
i uprawiania popularnego nordic walkingu. 
Ścieżki prowadzą wzdłuż Wisłostrady, aż 
nad Jezioro Tarnobrzeskie. Wreszcie, sko
rzystają także kierowcy samochodów, któ
rzy zamiast po dziurach, poruszać się będą 
po nowej nawierzchni bitumicznej - mówił 
podczas otwarcia Prezydent Tarnobrzega, 
Norbert Mastalerz.
- Tylko na półmetku mojej kadencji uda

ło się zrealizować w Tarnobrzegu 57 km 
nowych dróg asfaltowych. Podpisałem już 
kolejne preumowy i jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to w najbliższym czasie 
Tarnobrzeg wzbogaci się o kolejne 50 km no
wych dróg. Do 30 czerwca przyszłego roku 
będziemy prowadzić rewitalizację ulicy War
szawskiej z udziałem środków Unijnych, więc 
na dobrą sprawę, główne ciągi komunika
cyjne będą odnowione - dodaje Prezydent.

Trudne początki
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 

871 wraz z budową wiaduktu, to wielka 
inwestycja, którą na szczęście udało się 
zakończyć. Początki jednak były bardzo 
trudne i wywoływały uzasadnione sprze
ciwy wielu mieszkańców.

- Zakończenie inwestycji cieszy. Nato
miast rany społeczne mieszkańców Tarno
brzega związane z realizacją tego przed
sięwzięcia nie. Wielokrotnie powtarzałem, 
że pewne kwestie projektowe moderniza
cji drogi wojewódzkiej 871, takie jak cho
ciażby sprawa odwodnień, pozostawiały 
sporo do życzenia. W związku z tym samo 
przygotowanie inwestycji, spowodowało 

pewne napięcia, głównie mieszkańców 
Mokrzyszowa. Zmiany, które wprowadza
liśmy w trakcie realizacji tej inwestycji, aby 
zmniejszyć skutki społecznego niezado
wolenia czy też zakres robót, który ulegał 
zwiększeniu na rzecz osób znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzo
nej przebudowy drogi, to wszystko decyzje 
podejmowane by spróbować naprawić to, 
co zostało przygotowane nie tak, jak na
leży. Pamiętam rozmowy z mieszkańcami 
w 2010 roku i niezadowolenie w stosunku 
do władz samorządowych za sposób re
alizacji tej inwestycji. Dlatego dołożyliśmy 
wszelkich starań i przez kolejne 2 lata moc
no pracowaliśmy, dzięki czemu szereg tych 
problemów udało się rozwiązać tak, by fi
nalny efekt prowadzonych prac, zadowolił 
mieszkańców oraz użytkowników drogi - 
mówił Prezydent Norbert Mastalerz.

Całkowita wartość Projektu:
Wartość wydatków kwalifikowanych: 
Całkowita wysokość dofinansowania: 
Wkład gminy Tarnobrzeg:

W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli: PIOTR JUSTYNA - Skanska S.A., ZYGMUNT 
CHOLEWIŃSKI - były wicemarszałek województwa podkarpackiego, NORBERTMASTALERZ - pre
zydent Tarnobrzega, MARIA RAGAN - dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego oraz JAN DZIUBIŃSKI - były prezydent.

Drogi, ścieżka, wiadukt
W ramach inwestycji zmodernizowano 

odcinek drogi wojewódzkiej nr 871 o dłu
gości ponad 5,7 km (łączna długość wyre
montowanego odcinka wraz z dojazdami 
do parkingów i drogami bocznymi wynio
sła 7,5 km). Wybudowano również nowy 
wiadukt nad liną PKP relacji Łódź Kaliska 
- Dębica, którego całkowita długość wy
nosi 232 m, a szerokość pomostu ponad 
14 m. W ramach inwestycji został również 
wykonany most nad rzeką Mokrzyszówką.

Ponadto podczas realizacji inwestycji 
wykonano między innymi: trzy warstwy 
nawierzchni bitumicznych o powierzch
ni ponad 72000 m2 każda. Nawierzchnie 
chodników, ścieżek rowerowych, parkin
gów i zjazdów z betonowej kostki brukowej 
o łącznej powierzchni ponad 40 000 m2. 
Przebudowano również ponad 7 300 mb 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazo
wej, ustawiono 300 nowych słupów oświe
tlenia ulicznego wraz z oprawami i wysię
gnikami. Wykonano także przebudowę 
pięciu głównych skrzyżowań w mieście.

Dodatkowe 11 min zł
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 

871, to największa inwestycja drogowa 
w Tarnobrzegu. Jej koszt, to blisko 60 min 
zł, co jest ogromnym wydatkiem w po

59159176,90 zł
54 067 874,60 zł
46 334 395,81 zł
12 824 781,09 zł

równaniu do budżetu, jakim dysponu
je miasto. Początkowo dofinansowanie 
wynosiło 35 min zł. Kilkanaście tygodni 
temu, dzięki staraniom Prezydenta Nor
berta Mastalerza, udało się zwiększyć 
poziom dofinansowania do aż 85%, czyli 
ponad 46 min zł.
- Chciałbym podziękować władzom 

Województwa za współpracę. Zwłaszcza 
dwóm podkarpackim parlamentarzystom 
- Zbigniewowi Rynasiewiczowi oraz Miro
sławowi Plucie, którzy pomogli nam nawią
zać, jak się okazało bardzo owocną współ
pracę i kontakt z panią minister Bieńkowską 
i panią Wendet, które zainteresowały się 
naszym projektem i zdecydowały się dofi
nansować to zadanie inwestycyjne kwotą 
11 milionów złotych - mówił Prezydent 
Mastalerz.

Podczas dzisiejszej uroczystości obecny 
był także były Wicemarszałek Wojewódz
twa Podkarpackiego - Zygmunt Chole
wiński. - Widać, że fundusze Unijne zostały 
tutaj dobrze spożytkowane. Będziemy się 
starać by zaproponowany przez Prezydenta 
Tarnobrzega projekt zrealizowania drogi 
obwodowej miasta, trafił na listę indykatyw- 
nq i aby był skutecznie realizowany. Budowa 
nowoczesnej infrastruktury drogowej jest 
bardzo istotna, sprzyja chociażby pozyski
waniu potencjalnych inwestorów - mówił 
Zygmunt Cholewiński.
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Nie 10 i 15 (za segregowane i niesegregowane), 
a 6 i 10 zł. Tyle będą wynosić stawki za odbiór odpa
dów z terenu Tarnobrzega. Na wniosek Prezydenta 
Tarnobrzega na piątek rano zwołano nadzwyczajna 
sesję Rady Miasta, podczas której radni głosowali naa 
obniżeniem dotychczasowych stawek.

- Jeszcze przed ogłoszeniem przetargu zapowiadałem, 
że mieszkańcy nie będą płacić dwukrotnie więcej za odbiór 
odpadów, jak to niektórzy próbowali nam wmówić. I tak 
też się stało. Rozstrzygnięty przetarg szybko zweryfikował 
ceny. Dlatego dziś mogłem zaproponować radnym gło
sowanie nad nowymi, zdecydowanie niższymi stawkami. 
W przypadku segregacji śmieci nowa cena jest niższa aż 
o 40% i wynosi 6 zł. Ci, którzy nie będą segregować odpa
dów zapłacą teraz 10 zł, czyli o ponad 30% mniej, niż po
czątkowo zakładano. Te stawki są nawet niższe niż obecne 
opłaty w spółdzielniach mieszkaniowych - mówi Norbert 
Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.

- Ustawodawca nałożył na nas obowiązek gospoda
rowania odpadami, a także wykształcenia całego syste
mu sprawozdawczego i windykacji należności. Oznacza 
to dla każdej gminy nowe obowiązki. Być może dopiero 
po kilku miesiącach będziemy mieli pierwsze uwagi 
i obserwacje dotyczące funkcjonowania tego systemu 
- dodaje Prezydent Mastalerz.

Spośród 17 obecnych na sesji radnych, tylko trzech 
(Andrzej Wojtowicz, Tomasz Lenard, Roland Rudnic
ki) głosowało przeciwko obniżeniu stawek, a jeden 
(Jan Dziubiński) wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy. Od 1 lipca br. za odbiór i zagospoda
rowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tar
nobrzeg, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, odpowiadać będzie 
konsorcjum SanTa-Eko (Lider Konsorcjum), Miejski Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli (Partner Konsor
cjum), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz
kaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie (Partner Konsorcjum).

Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, trans
portu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selek
tywnego zbierania odpadów komunalnych, a także 
obsługi administracyjnej tego systemu.

Uwaga! Zmiany terminów
Wychodząc r aprzeciw głosom mieszkańców doty

czących zmiany częstotliwości oraz terminów płatno
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal
nymi na sesji majowej Prezydent Miasta przedłożył 
projekt uchwały zawierający nowe założenia funkcjo

nowania systemu. Poprawki dotyczą zmiany często
tliwości opłaty z kwartalnej na miesięczną. Zmiana 
ta uwzględnia głosy mieszkańców zamieszkujących 
budynki wielorodzinne, którzy regulują swoje opłaty 
w terminach miesięcznych. Druga propozycja do
tyczyła zmiany terminów płatności opłaty, która to 
będzie pobierana z dołu do ostatniego dnia każdego 
miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

Dodatkowo wprowadzono zapisy dopuszczające 
możliwość uiszczania z góry opłaty za gospodaro
wanie odpadami komunalnymi w terminach: rocz
nych (do 31 stycznia), półrocznych (do 31 stycznia za 
I półrocze i do 31 lipca za II półrocze) i kwartalnych 
(do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego 
kwartału tj.: 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 
października). Zapis ten jest skierowany do miesz
kańców chcących regulować opłatę na wcześniej 
obowiązujących warunkach.

Ponowne deklaracje
W związku ze zmianą uchwały w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za go
spodarowanie odpadami komunalnymi, wymagane 
było także dostosowanie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zmiana głównie dotyczy części „F", w której dokonuje 
się obliczenia wysokości opłaty, która już nie będzie 
opłatą kwartalną tylko miesięczną, a także doprecyzo
wania zapisów dotyczących podawania danych kon
taktowych w postaci nr telefonu oraz adresu e-mail, 
jako danych podawanych dobrowolnie.

Druk deklaracji jest podstawowym dokumentem, 
służącym do naliczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Obowiązek złożenia no
wej deklaracji następuje m. in. w momencie zmiany 
stawki ustalonej uchwałą Rady Miasta. W związku 
z uchwaleniem nowych stawek mieszkańcy powinni 
w ciągu 14 dni od wejścia ich w życie złożyć korektę 
deklaracji uwzględniającą nową wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nie złożenia deklaracji Prezydent 
w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opła
ty, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość od
padów komunalnych powstających na nieruchomości 
o podobnym charakterze (art. 6 o ustawy o utrzyma
niu czystości i porządku w gminach).

Osoby które dokonały wpłaty na poczet opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na wcze
śniejszych zasadach tj. za kwartał z uwzględnieniem 
„starych" stawek w żaden sposób nie stracą wpła
conych pieniędzy. Środki te zostaną zaksięgowane 
na poczet przyszłych należności z tytułu tej opłaty.

Tarnobrzeski geoportal, czyli system informacji o terenie, został 
wzbogacony o nową, niezwykle przydatną dla posiadaczy telefonów 
komórkowych i tabletów, funkcję, która z dokładnością do kilku metrów, 
wskaże nam na mapie miejsce, w którym się obecnie znajdujemy.

Nowe funkcjonalności 
na tarnobrzeskim 
Geoportalu

System został stworzony w 2011 roku w ramach projektu „Bu
dowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg 
w oparciu o system informacji o terenie GIS" i był współfinan
sowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Roz
woju Regionalnego. Jego elastyczność i modułowa budowa 
pozwala na rozbudowę i tworzenie nowych funkcjonalności.

Najnowsza aktualizacja serwisu http://tarnobrzeg.geo- 
portal2.pl umożliwia posiadaczom telefonów komórkowych 
i tabletów, odwiedzającym nasz geoportal zobaczyć na ma
pie własną lokalizację. Aby włączyć tę funkcję należy użyć 
ikony, widocznej wyłącznie na urządzeniach mobilnych 
i potwierdzić zgodę na udostępnienie swojej lokalizacji. Wów
czas na mapie pojawi się tzw. „marker" określający naszą po
zycję w terenie z dokładnością do kilku metrów. Funkcja ta, 
pozwoli zarówno mieszkańcom, jak i osobom odwiedzającym 
nasze miasto na łatwą lokalizację w terenie.

Drugą bardzo ciekawą funkcją, która zagościła na naszym 
geoportalu jest Widok Google Street View. Dzięki Mapom Go- 
ogle z funkcją Street View można wirtualnie podróżować po 
świecie i oglądać ulubione miejsca na zdjęciach panoramicznych 
w formacie 360 stopni. Google Street View wyświetla zdjęcia, 
które wcześniej zostały wykonane z poziomu ulicy przez kamery 
zamontowanej na samochodzie. W tym roku Google przepro
wadziło największą w historii naszego kraju aktualizację usłu
gi Street View obejmując niemalże całą Polskę. Wykorzystując 
dostępność tych zdjęć firma Geobid, twórca tarnobrzeskiego 
systemu informacji o terenie, stworzyła funkcję umożliwiającą 
przeglądanie ich również na naszym geoportalu.

Wybierając się na wirtualny spacer Google Streer View po 
Tarnobrzegu za pośrednictwem naszego geoportalu należy 
użyć ikony widocznej na pasku narzędzi i kliknąć kursorem 
w obrębie jednej z ulic naszego miasta. Wówczas pojawi się 
okno Widok Google Street View prezentujące zdjęcia, a na ma
pie ujrzymy marker określający lokalizację zdjęć oraz kierunek, 
w którym aktualnie „patrzymy". Aby poruszać się, możemy 
wykorzystać zarówno mapę, jaki i okno ze zdjęciami. Funkcja 
Widok Google Street View jest pomocna nie tylko dla po
dróżnych przybywających do naszego miasta, ale również dla 
potencjalnych inwestorów, którzy dokładnie mogą obejrzeć 
planowaną do zakupu czy wydzierżawienia nieruchomość.

Zapraszamy na nasz geoportal: http://tarnobrzeg.geopor- 
tal2.pl by samemu przekonać się, jak to funkcjonuje.

STANISŁAWA MAZUR, WIKTOR CZURA i PIOTR DUMA 
zostali uhonorowani doroczną nagrodą za osiągnięcia w dzie
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury. Nagrodę po raz pierwszy przyznał Prezydent Tarno
brzega - Norbert Mastalerz.
_____________ __________________/X
- Pragnę wyrazić słowa uznania oraz podziękować za 

nieoceniony wkład w rozwój twórczości artystycznej oraz 
upowszechnianie kultury na terenie nie tylko naszego mia
sta Tarnobrzega, ale także i regionu. To właśnie takie oso
by, jak Państwo, kształtujecie charakter naszego miasta 
i wielu tarnobrzeżan oraz dbacie o rozwój kulturalny. Za to 
wszystko dziękuję i nie ukrywam, liczę na dalszą owocną 
pracę i że Państwa zapał oraz zaangażowanie będzie mieć 
odzwierciadlenie w podejmowanych inicjatywach - mówił 
Prezydent Tarnobrzega, Norbert Mastalerz.

Stanisława Mazur, dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej im. dr. Michała Marczaka, uhonorowana została 
za wieloletnią pracę i zaangażowanie w popularyzację 
czytelnictwa, które wywarło istotny wpływ na kształto
wanie postaw moralnych oraz upowszechnianie najcen
niejszych wartości zawartych w literaturze, a także za 
nieocenione inicjatywy kulturalno - edukacyjne.

Wiktor Czura został wyróżniony za aktywność i zaan
gażowanie jako artysty, plastyka i satyryka oraz pomysło
dawcy i organizatora festiwalu Satyrblues.

Piotr Duma, wicedyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kul
tury, nagrodę otrzymał za zaangażowanie i pełną zapału 
pracę, która popularyzuje piękno ziemi tarnobrzeskiej, 
piękno polskiej muzyki oraz przybliża treści historycz
no - patriotyczne, a także za zbiór publikacji, które mają 
ważny charakter dla naszej Małej Ojczyzny.

Nagroda z inicjatywy Prezydenta została ustanowiona 
w tym roku i przyznawana jest tylko raz w roku. Podstawą

Nagrody dla działaczy kultury

Na zdjęciu od lewej Anna Czaplińska (naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu), Piotr Duma (wicedyrektor 
TDK), Stanisława Mazur (dyrektor MBP), Norbert Mastalerz (Prezydent Tarnobrzega), Wiktor Czura (prezes Stowarzyszenia 
OKO) i Grażyna Kochowska (Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu). Fot. D. Bajor

przyznania nagród jest ocena całokształtu działalności 
kulturalnej w zakresie twórczości artystycznej oraz upo
wszechniania lub ochrony kultury.

Nagroda może być przyznana także za osiągnięcia o istot
nym znaczeniu, w szczególności za zajęcie wysokiego miej
sca na festiwalach, przeglądach, konkursach o zasięgu kra
jowym lub międzynarodowym, a także za znaczący debiut 
artystyczny o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Nagroda za całokształt działalności artystycznej może 
być przyznana tej samej osobie lub podmiotowi tylko 
jeden raz. To samo osiągnięcie może być podstawą przy
znania jednej nagrody.

Kandydatów do nagrody może zgłaszać Prezydent Miasta, 
Przewodniczący Rady Miasta, instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe o charakterze społeczno - kulturalnym oraz 
związki twórcze i przedstawiciele środowiska twórczego.

http://tarnobrzeg.geo-portal2.pl
http://tarnobrzeg.geopor-tal2.pl
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Zygmunt 
CHOLEWIŃSKI 
doradcą 
Prezydenta

Niedawny wicemarszałek Województwa 
Podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński zo
stał nowym doradcą Prezydenta Tarnobrze
ga. Odpowiedzialny będzie za współpracę 
z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju 
regionu i integracji europejskiej.

Do zakresu obowiązków nowego doradcy 
należeć będzie m. in. podejmowanie działań 
w obszarze pozyskiwania środków w ramach 
programów i funduszy europejskich i poza- 
unijnych źródeł finansowania w perspektywie 
finansowej 2014-2020, przygotowywanie ocen 
i analiz dotyczących programów i funduszy 
europejskich oraz mechanizmów finansowa-

OlEŚgiE]
IPINANSOWANYCH ZE SRODKOW NA REALIZACJĘ .MIEJSKIEGO]

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NAZWA IMPREZY MIEJSCE - GODZINA
KORT TENISOWY

SZKOł A PODSTAWOWA NR 9
GODZ. 9.00

WSZMSiWeńll r*1 RRt E HIUDZlW

www.zygmuntcholewinski.pl

nia inwestycji i usług, a w szczególności w za
kresie naboru projektów na listy indykatywne/ 
strategiczne do Programu Operacyjnego Roz
wój Polski Wschodniej, Regionalnego Progra
mu Operacyjnego Województwa Podkarpac
kiego. Zygmunt Cholewiński odpowiedzialny 
będzie także za współpracę z instytucjami 
zarządzającymi lub wdrażającymi programy 
i fundusze europejskie i krajowe na szczeblu 
centralnym i regionalnym, a także za nawią
zywanie współpracy z miastami zagraniczny
mi w celu realizowania wspólnych projektów 
zmierzających do pozyskiwania środków po
mocowych. Uczestniczył będzie także w pra
cach i spotkaniach dotyczących programów 
i funduszy europejskich i krajowych oraz me
chanizmów finansowania inwestycji.

Zygmunt Cholewiński ma 51 lat. Jest żona
ty, ma troje dzieci.

Od początku związany z samorządem 
terytorialnym, najpierw na szczeblu gminy, 
gdzie przez wiele lat sprawował funkcję wój
ta gminy Pysznica i radnego gminy Pysznica, 
a później na szczeblu województwa, gdzie 
przez dwie kadencje pełnił funkcję radne
go. Na kadencję 2006 - 2010 wybrany został 
Marszałkiem Województwa Podkarpackie
go i m. in. odpowiedzialny był za wdraża
nie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 
- 2013. Od 30 listopada 2010 roku do 28 maja 
br. pełnił funkcję Wicemarszałka.

DATA

LIPCA

ZAJĘCIA TANECZNELIPCA

ZAJĘCIA TENISOWELIPCA

ZAJĘCIA TANECZNE

ZAJĘCIA TENISOWELIPCA

ZAJĘCIA TANECZNELIPCA

ZAJĘCIA TANECZNELIPCA

ZAJĘCIA TENISOWELIPCA

ZAJĘCIA TANECZNELIPCA

LIPCA

LIPCA

ZAJĘCIA TENISOWELIPCA

LIPCA

ZAJĘCIA TANECZNE

TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ13
LIPCA

POWITANIE WAKACJI 
GRY I ZABAWY SPORTOWE

POWITANIE WAKACJI 
GRY I ZABAWY SPORTOWE

WYCIECZKA ROWEROWA 
DO ZWIERZYŃCA

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWE 

KLASY IV - VI

LIPCA

LIPCA

3 
LIPCA

LIPCA

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 10.00

DATA

NAZWA IMPREZY MIEJSCE - GODZINA

BOISKO SPORTOWE 
NA SKALNEJ GÓRZE 

GODZ. 10.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 10.00

KORT TENISOWY 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

GODZ. 9.00

KORT TENISOWY 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

GODZ. 9.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 10.00

PASAŻ REKREACYJNY 
UL. DĄBROWSKIEJ - MUSZELKA 

GODZ. 17.00

POLANA W ZWIERZYŃCU
GODZ. 10.00

ZAJĘCZA TENISOWE

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

LIPCA

LIPCA

ZAJĘCZA TENISOWELIPCA

ZAWODY PŁYWACKIELIPCA

ZAJĘCIA SZACHOWELIPCA

LIPCA

23 
LIPCA

WYCIECZKA PIESZA 
DO ZAMKU DZIKOWSKIEGO

KINO LETNIE 
MÓJ ULUBIONY BOHATER 

FILMOWY

LIPCA

17
LIPCA

STREETBALL

ZBIÓRKA - ŚRODOWISKOWE OGNISKO 
WYCHOWAWCZE „PROMYK” 

Ul. Pt. TYSIĄCLECIA 1 
GODZ. 31.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 12.00

BOISKO ORLIK NA DZIKOWIE
GODZ. 10.00

ZBIÓRKA POD FONTANNĄ 
UL. SOKOI-A
GODZ. 7.00

BOISKO ORLIK
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

GODZ. 10.00

KORT TENISOWY 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

GODZ. 9.00

JEZIORO TARNOBRZESKIE 
GODZ, 10.00

KLUB SZACHOWY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 

GODZ. 10.00

ZAJĘCIA TANECZNE
TARNOBRZESKI DOM KULTURY

UL. SŁOWACKIEGO 2 
GODZ. 10.00

KONKURS WIEDZY 
HISTORYCZNEJ

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 10.00

KORT TENISOWY 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

GODZ. 9.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 10.00

BOISKO ORLIK
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 

GODZ. 10.00

ZBIÓRKA POD FONTANNĄ 
UL. SOKOLA
GODZ. 9.00

KORT TENISOWY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

GODZ. 9.00
ZBIÓRKA KLUB ABSTYNENTA 

„KROKUS" 
UL. JACHOWICZA 4 

GODZ. 11.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 10.00

BASEN LETNI MOSIR
GODZ. 9.00

MUZEUM HISTORYCZNE 
MIASTA TARNOBRZEGA 

GODZ. 12.00

ZBIÓRKA POD FONTANNĄ 
UL. SOKOLA 
GODZ.9.00

Jest LATO, jest ZABAWA!

ZAJĘCIA TENISOWE
KORT TENISOWY 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 
GODZ. 9.00

24 
LIPCA

24
LIPCA

24
LIPCA

25 
LIPCA

LIPCA

26
LIPCA

27
LIPCA

29
LIPCA

30
LIPCA

30 
LIPCA

31 
LIPCA

ZAJĘCIA SZACHOWE

TURNIEJ SIATKÓWKI

KINO LETNIE 
MÓJ ULUBIONY BOHATER

FILMOWY

TURNIEJ BADMINTONA

ZAJĘCIA SZACHOWE

ZAJĘCIA TANECZNE

TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ

ZAJĘCIA TANECZNE

ZAJĘCIA SZACHOWE

FESTYN
REKREACYJNO-SPORTOWY

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
- GIMNAZJUM

KINO LETNIE 
MÓJ ULUBIONY BOHATER 

FILMOWY

KLUB SZACHOWY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2

GODZ. 10.00

BOISKO ORLIK 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 

GODZ. 10.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 12.00

ZBIÓRKA KLUB ABSTYNENTA 
„KROKUS" UL. JACHOWICZA 4 

GODZ. 12.00

KLUB SZACHOWY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 

GODZ. 10.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 10.00

BASEN LETNI MOSIR
GODZ. 9.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 10.00

KLUB SZACHOWY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 

GODZ. 10.00

PLAC B. GŁOWACKIEGO
GODZ. 11.00

BOISKO ORLIK 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 

GODZ. 10.00

TARNOBRZESKI DOM KULTURY
UL. SŁOWACKIEGO 2 

GODZ. 12.00

Ponad 4 min zł dodatkowego dofinansowania dzięki 
staraniom Prezydenta Miasta otrzyma samorząd tarnobrze
ski na realizację trzech projektów dot. likwidacji skutków
powodzi z 2010 roku.

- Kolejne nasze starania przyniosły świetne efekty. 
Z oszczędności dostaliśmy kwotę ponad 4 min złotych, 
która zasili trzy bardzo ważne drogowe inwestycje. Dzię
kuję Zarządowi Województwa za kolejną przychylną 
i ważną dla nas decyzje — mówi prezydent Norbert 
Mastalerz.

Dodatkowe dofinansowanie przyznano w odpowiedzi 
na kierowane przez Prezydenta Tarnobrzega wnioski 
o zwiększenie dofinansowania projektów polegających 
na likwidacji skutków powodzi z 2010 roku. Zarząd Wo-

Dodatkowe
4 min na drogi

jewództwa Podkarpackiego kilka dni temu zdecydował 
się przyznać dodatkowe 4 min 158 tys. zł dofinansowania 
na realizację trzech projektów.

Największe dofinansowanie w wysokości ponad 
2 min 663 tys. zł przyznano na modernizację drogi woje
wódzkiej nr 723. Ponad 820 tys. zł Zarząd Województwa 
dołożył do modernizacji dróg powiatowych, a na mo
dernizację dróg gminnych przeznaczył kwotę ponad 
675 tys. złotych.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 24 czerwca 2013 r. do 
dnia 15 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarno
brzega przy ul. Mickiewicza 7 wy kazu nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, 
położonych w Tć rnobrzegu przeznaczonych do oddania 
w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat i 10 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów Urzędu Miasta ul. Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grunta
mi tel. 015 -822-65-70 wew. 221.

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

http://www.zygmuntcholewinski.pl
http://www.tarnobrzeg.eobip.pl
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INFORMACJA

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wy
wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 24 czerwca 
2013 r. do dnia 15 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu 
w sprawie sprzedaży w trybie pierwszego przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości grunto
wej oznaczonej nr ewid. 1055 o pow. 0,0483 ha poł. 
w Tarnobrzegu przy ul. Jędrusiów z przeznaczeniem 
pod usługi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. 
Mickiewicza 7 lub telefonicznie w Wydziale Geodezji 
i Gospodarki Gruntami tel. 15 822 65 70 wew. 218,210.

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 26 czerwca 2013 r. 
do dnia 17 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 oraz na tablicach 
ogłoszeń na terenie miasta Tarnobrzega wykazu do
tyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 24 poł. w Tar
nobrzegu przy ul. Moniuszki 17 wraz ze sprzedażą 
udziałów w częściach wspólnych budynku i urządzeń, 
które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli po
szczególnych lokali oraz oddaniem we współużytko
wanie wieczyste niewydzielonej części gruntu ozn. nr 
ewid. 401/4 o pow. 0,0545 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Go
spodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. 
Mickiewicza 7, pok. 38 tel. 822 65 70, wew. 278 lub 222.

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

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 6 działek 
ewidencyjnych objętych KW TB1T/00067920/3 poło
żonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów, stanowią
cych własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: 

nr 2550/34 o pow. 0,1190 ha cena wyw. 61 000 zł + 23% VAT 
nr 2550/35 o pow. 0,1199 ha cena wyw. 62 000 zł+23% VAT 
nr 2550/36 o pow. 0,1204 ha cena wyw. 62 000 zł + 23% VAT 
nr 2550/37 o pow. 0,1188 ha cena wyw. 61 000 zł+23% VAT 
nr 2550/38 o pow. 0,1199 ha cena wyw. 62 000 zł + 23% VAT 
nr 2550/39 o pow. 0,1201 ha cena wyw. 62 000 zł+23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2013 r. o godz. 
11-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. 
Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 000,00 
zł/słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100/ na każdą 
z działek należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarno
brzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 25 lipca 2013 r. do 
godziny 14-tej. lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrze
ga nr 181240 27441111 0000 3990 9547 Bank PeKaO 
S.A l/O Tarnobrzeg do dnia 25 lipca 2013 r.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Ob
sługi Interesantów stanowisko nr 4 ds. gospo
darki gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega przy 
ul. Mickiewicza 7 tel. 822-65-70 wew. 278 oraz 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 
822-65-70 wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również 
w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg. 
eobip.pl

Urząd Miasta Tarnobrzega j

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 $i§ przy ul, Kościuszki 32 
Kancelaria Prezydenta Miasta 
tel. 1582211 90

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 pLMiękięwiczą 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

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
7.30-15.30

Merkuriusz M| 
tarnobrzeski gy
Miejski Informator Samorządowy

• Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega
i Tarnobrzeski Dom Kultury

• oprać, materiałów: Agata Rybka, 
Wojciech Malicki

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

merkuriusz tarnobrzeski
 ■

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu „Nadwi

ślańskiego", budynkami bazy turystycznej i pomocniczo-gospodarczym 
oraz garażem, oznaczonej nr ewid. 300/6 o powierzchni 0,6045 ha, objętej 
KW NrTB1T/00051458/8 stanowiącej własność gminy Tarnobrzeg poło
żonej w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie z przeznaczeniem pod działalność 
hotelarsko - usługową. Nieruchomość nie jest obciążona długami ani 
roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19.08.2013 r. o godz. 12-tej w sali narad pok. 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Kościuszki 32.

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 1 920 000 zł/słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 /.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 300 000,- zł /słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarno

brzega Nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tamobrzeg w terminie do dnia 14.08.2013 r. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu 
środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Tarnobrzega 

przy ul. Mickiewicza 7 tel. 015 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 015 822-65-70 wew. 218,210,240.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl

OGŁOSZENIE
Harmonogram pracy przedszkoli

w Tarnobrzegu w okresie wakacyjnym w 2013r.
UPIEC

Numer i adres przedszkola 
pracującego

Numer i adres przedszkola korzystającego 
z przerwy wakacyjnej

Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 6
ul.Kosmonautów 4 ul. 1-go Maja 14
Przedszkole Integracyjne Nr 9 Przedszkole Nr 3
ul.Wiejska 4 ul. Dekutowskiego 2
Przedszkole Nr 7 Przedszkole Nr 2
uLZwierzyniecka 4 ul. Kochanowskiego 7
Przedszkole Nr 5 Przedszkole Nr 13
ul.Dekutowskiego 19 ul.Sokola 8
Przedszkole 15 Przedszkole Nr 4
ul.Sw.Barbary20 ul.Por.Jana Tracza 2
Przedszkole Nr 17 Przedszkole 12
ul.Orzeszkowej 7 ul.M.Dąbrowskiej 10
Przedszkole Nr 18 Przedszkole Nr 8
ul.Kośdelna 3 ul.Sobowska 1

SIERPIEŃ
Przedszkole Nr 2 
ul.Kochanowskiego 7

Przedszkole Nr 7
ul. Zwierzyniecka 4

Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 15
ul.Por.JanaTracza2 ul. Sw.Barbary 20
Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 1
ul. 1-go Maja 14 ul.Kosmonautów 4
Przedszkole Nr 8 Przedszkole Nr 18
ul.Sobowska 1 ul.Kośdelna 3
Przedszkole Nr 3 Przedszkole Integracyjne Nr 9
ul.Dekutowskiego 2 ul.Wiejska 4
Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 17
ul.M.Dąbrowskiej 10 ul.Orzeszkowej 7
Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 5
ul. Sokola 8 ul. Dekutowskiego 19

UWAGA: dzieci z Przedszkola Integracyjnego Nr 9 i dzieci z Przedszkola Nr 3 
w czasie przerwy w pracy tych przedszkoli wokresie wakacyjnym, mogą uczęszczać 
do dowolnie wybranych przedszkoli dyżurujących w tym czasie w mieście.

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż 1 działki stanowiącej własność Miasta Tarno
brzega na prawach powiatu objętej KW Nr TB1T/00052914/0 

przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednoro
dzinne w zabudowie wolnostojącej, położonej w Tarnobrze
gu ul. Broniewskiego ozn. nr ewid. 1858/28 o pow. 0,0791 ha.

Cena wywoławcza -130.000,00 zł netto + 23% podatek 
VAT w kwocie 29.900,00 zł - łącznie 159.900,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2013 r. o godz. 11-tej 
w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 
32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 8.000,- 
zł. /słownie: osiem tysięcy złotych 00/100/ nale
ży wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 

18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg 
w terminie do dnia 26 lipca 2013 r. lub w kasie Urzędu Miasta 
Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 26 lipca 2013 r.

do godz. 14-tej.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczest

nika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnio

nych przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Intere

santów - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Urzę
du Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, tel. 822-65-70 
wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 
822-65-70 wew. 221.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Interne
cie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl

Ponadto, 
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, 

iż drugi przetarg ustny nieograniczony z dnia 05-03-2013 
r. na sprzedaż działki stanowiącej własność miasta Tarno
brzega na prawach powiatu objętej KW NrTB1T/00052914/0 
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jed
norodzinne w zabudowie wolnostojącej, położonej 
w Tarnobrzegu ul. Broniewskiego ozn. nr ewid. 1858/28 
o pow. 0,0791 ha zakończył się wynikiem negatywnym.

INFORMACJA INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 27 czerwca 2013 r. do dnia 18 lipca 
2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu 
dotyczącego oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu położonej w Tarnobrzegu 
przy ulicy Szlacheckiej, oznaczonej nr ewid. 80 o pow. 115 m2 na okres 1 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 4 ds. gospodarki nie
ruchomościami tel. 15 -822-65-70 wew. 278 lub telefonicznie w Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 15 -822-65-70 wew. 221

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

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
informuje o wywieszeniu

na okres 21 dni tj. od dnia 26 czerwca do dnia 17 lipca 2013 
r. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 
7 oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Tarnobrzeg 
wykazu dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargo
wym nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrze
gu przy ul. Bolesława Chrobrego osiedle Piastów ozn. nr 
ewid.: 2362/15,2362/18,2362/19,2362/20,2362/21,2362/28, 
2362/29, 2362/30, 2362/33, 2362/34, 2362/36, 2362/37, 
2362/38, 2362/39, 2362/40, 2362/42, 2362/43, 2362/44, 
2362/45,2362/46,2362/49,2362/50,2398/4 i 2398/2 z prze
znaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nie
ruchomości przyległych oddanych w użytkowanie wieczyste 
lub stanowiących własność osób fizycznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Grunta
mi Urzędu Miasta Tarnobrzeg, 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
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