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Do 30 września każdy pełno
letni mieszkaniec Tarnobrze
ga posiadający czynne prawo 
wyborcze może zagłosować na 
inwestycję, która zostanie zre
alizowana w ramach tzw. bu
dżetu obywatelskiego. Spośród 
23 złożonych projektów, 20 zo
stało zakwalifikowanych przez 
komisję do kolejnego etapu, 
którym jest głosowanie.

Głosujmy na
INWESTYCJE!

- Budżet Miasta Tarnobrzega, to budżet 
jego mieszkańców. Dlatego w pewnym 
stopniu, to oni powinni mieć bezpośred
ni wpływ na realizowane inwestycje. Za
chęcam wszystkich do głosowania. Po raz 
pierwszy tarnobrzeżanie mają możliwość 
wyboru inwestycji, które będą realizowa
ne w przyszłorocznym budżecie. Dla takie
go samorządu jak nasz, jest to naprawdę 
duży krok. Liczba złożonych projektów 
i zainteresowanie mieszkańców budżetem 
obywatelskim pokazują, jak ważną rolę 
w życiu lokalnej społeczności odgrywają 
inwestycje, w szczególności te im najbliż
sze, dot. często mieszkańców danego blo
ku czy osiedla - mówi Norbert Mastalerz, 
Prezydent Tarnobrzega.

Nie tylko drogi
Jak podkreśla Prezydent Mastalerz, zło

żone projekty dotyczą nie tylko remontów 
dróg, ale i powstania siłowni na świeżym 
powietrzu, miejskiej samoobsługowej sta
cji wypożyczania rowerów czy budowy 
saunowiska nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

W ramach budżetu obywatelskiego 
złożono m. in. dwa projekty dotyczące 
budowy siłowni na świeżym powietrzu 
na osiedlu Serbinów przy Szkole Podsta
wowej nr 10 i na osiedlu Siarkowiec przy 
Gimnazjum nr 2.

W opisie obu projektów czytamy, że 
w naszym mieście powstają kolejne bo
iska wielofunkcyjne, które służą przede 
wszystkim do gier zespołowych. Dosko
nałym uzupełnieniem byłoby wybudo
wanie siłowni zewnętrznych, które umoż
liwiają realizację funkcji wypoczynkowej 
i budowanie siły fizycznej. Projekt polega 
na wybudowaniu i wyposażeniu siłowni 
zewnętrznej typu Fit-Park. Jego wypo
sażenie będzie uzależnione od możli
wości finansowych miasta i może być 
uzupełniane. Projekt powinien polegać 
na zabezpieczeniu i przygotowaniu po
wierzchni, a następnie na zamontowaniu 
stanowisk.

Realizacja tego projektu wpisuje się 
w rozwój dwóch szkół pod względem wy
chowania fizycznego, poszerzy ich ofertę 
edukacyjną. Siłownia na świeżym powie
trzu będzie także odpowiedzią na dbałość 
o zdrowie fizyczne mieszkańców Osiedla 
„Siarkowiec" i mieszkańców miasta. Reali
zacja projektu może również spowodować 
że nadmiar energii młodych ludzi zostanie 
rozładowany podczas fizycznych ćwiczeń 
i nie będzie przenoszony na ulice. Projekt

obejmuje: wykonanie projektu siłowni na 
świeżym powietrzu, - wykonanie całości za
dania łącznie z utwardzoną nawierzchnią.

Weź dowód i zagłosuj
Na stronie www.tarnobrzeg.pl utworzo

no specjalną zakładkę, w której znajdują 
się niezbędne informacje dla osób zain
teresowanych budżetem obywatelskim. 
W zakładce dostępny jest wykaz zatwier
dzonych projektów.

Głosowanie odbywa się w budynku 
Urzędu Miasta przy ulicy Mickiewicza 7, 
sektor B, dawna sala ślubów. Aby zagło
sować, trzeba wpierw pokazać dowód 
osobisty i odebrać od urzędnika kartę

Szukamy Chociaż do Świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze sporo czasu, to 
Urząd Miasta już rozpoczyna poszukiwania świątecznego drzewka.

Najlepiej gdyby drzewko miało 12-15 metrów wysokości. Choinka po
winna być jak najładniejsza, istotny jest więc kształt korony oraz odpo
wiednia sztywność gałęzi. Preferowany byłby świerk kanadyjski (srebrny). 

Drzewo musi też spełniać warunki ustawowe kwalifikujące je do wycięcia.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Spraw Komunalnych i Środowiska 

Urzędu Miasta pod numerem 158226570 wew. 263 lub 223 lub drogą elektroniczną na adres email 
komunalny@um.tarnobrzeg.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 października 2013 r. Po tym 
terminie dokonany zostanie wybór drzewka.

Prezydent Miasta zobowiązuje się zapewnić wycięcie i transport drzewka, zastrzega jednak, że 
choinka musi być udostępniona nieodpłatnie.

Głosowanie potrwa do 30 września w Urzę
dzie Miasta w godzinach jego funkcjono
wania. Prawo do udziału w głosowaniu ma 
każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Tarno
brzega, posiadający czynne prawo wyborcze. 
Przeliczanie głosów i ogłoszenie wyników 
nastąpi w terminie od 1 do 8 października. 
Do 15 listopada Prezydent Miasta przedkłada 
Radnym projektów budżetów, który będzie 
zawierał m. in. projekty mieszkańców, które 
uzyskają największą liczbę głosów.

Do głosowania gorąco zachęca wszystkich mieszkańców Prezydent 
Norbert Mastalerz, który także oddał swój głos w ramach tzw. budżetu 
obywatelskiego. Fot. A. Rybka

do głosowania. W głosowaniu mogą 
wziąć udział tylko osoby pełnoletnie 
posiadające czynne prawo wyborcze. 
Każdy głosujący może wybrać mak
symalnie trzy jego zdaniem najważ
niejsze inwestycje. Jeżeli głosujący nie 
zaznaczy żadnego projektu lub zazna
czy więcej niż trzy projekty, jego głos 
zostanie potraktowany jako nieważny.

20 projektów
Weryfikację złożonych projektów prze

prowadziła na początku września powoła
na przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
Komisja Opiniodawcza. Jej przewodni
czącym został Łukasz Dybus, zastępca 

Prezydenta Miasta. W skład komisji weszli 
także: Przewodniczący Rady Miasta, prze
wodniczący stałych komisji Rady Miasta, 
przewodniczący Klubu radnych Prawo 
i Sprawiedliwość, a także przewodni
czący osiedli, których projekty dotyczą. 
Trzy spośród 23 złożonych projektów zo
stało odrzuconych przez komisję. Jeden 
z nich został złożony po terminie, koszt 
drugiego przewyższa kwotę zaplanowa
ną w ramach budżetu Obywatelskiego, 
a trzeci odrzucony projekt został już ujęty 
w planach inwestycyjnych z terminem re
alizacji do końca czerwca 2014 roku, poza 
tym koszt remontu ul. M. Kopernika prze
wyższa kwotę zaplanowaną w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

http://www.tarnobrzeg.pl
mailto:komunalny@um.tarnobrzeg.pl
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Budżet obywatelski na rok 2014 - lista projektów poddanych pod głosowanie
Nr Nazwa projektu Miejsce realizacji projektu Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego) Przewidywany 

koszt projektu

1 Aktywne dzieci - aktywni dorośli Os.Serbinów- boisko Szko
ły Podstawowej nr 10 lub 
plac między blokami na ul. 
Matejki i Prusa

W naszym mieście powstają kolejne boiska wielofunkcyjne, które służą przede wszystkim do gier zespołowych. Doskonałym uzupełnieniem byłoby 
wybudowanie siłowni zewnętrznych, które umożliwiają realizację funkcji wypoczynkowej i budowanie siły fizycznej. Projekt polega na wybudowaniu i 
wyposażeniu siłowni zewnętrznej typu Fit-Park. Jego wyposażenie będzie uzależnione od możliwości finansowych miasta i może być uzupełniane. Projekt 
powinien polegać na zabezpieczeniu i przygotowaniu powierzchni, a następnie na zamontowaniu stanowisk.

300 000,00 zł

2 Budowa drogi ul. Kasztanowa Os. Piastów - ul. Kasztanowa Głównym celem projektu jest zdjęcie obecnej nawierzchni (płyt) i wybudowanie ulicy odpowiadającej nowoczesnemu miastu poprzez: - wykonanie planu 
architektoniczno - technicznego budowy drogi, - zdjęcie istniejących płyt betonowych, - wybudowanie ulicy o dł. około 100m, - dostosowanie istniejących 
studzienek kanalizacyjnych do nowej nawierzchni. Ulica Kasztanowa jest to droga z płyt betonowych pełnych dziur i wystających drutów. Z drogi tej korzy
stają mieszkańcy tej ulicy i ich rodziny. Droga nie posiada bezpiecznego pobocza, którym mogliby się poruszać piesi, rowerzyści czy matki z małymi dziećmi.

100 000,00 zł

3 Budowa drogi ul. Klonowa Os. Piastów-ul. Klonowa Głównym celem projektu jest zdjęcie obecnej nawierzchni (płyt) i wybudowanie ulicy odpowiadającej nowoczesnemu miastu poprzez: - wykonanie planu 
architektoniczno - technicznego budowy drogi, - zdjęcie istniejących płyt betonowych, - wybudowanie ulicy o dł. około lOOm, -dostosowanie istniejących 
studzienek kanalizacyjnych do nowej nawierzchni. Ulica Klonowa jest to droga z płyt betonowych pełnych dziur i wystających drutów. Z drogi tej korzystają 
mieszkańcy tej ulicy i ich rodziny. Droga nie posiada bezpiecznego pobocza, którym mogliby się poruszać piesi, rowerzyści czy matki z małymi dziećmi.

100 000,00 zł

4 Budowa oświetlenia ulicznego w 
pasie drogowym ul. Krzywej - 350 

m

Os. Miechocin Budowa od podstaw oświetlenia ulicznego (słupy, przewód zasilający, oprawy oświetleniowe) wzdłuż pasa drogowego ul. Krzywej na odcinku ok. 
350m. Projekt przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych powracających wieczorową porą znad Jeziora Tarnobrzeskiego do centrum 
Tarnobrzega.

60 000,00 zł

5 Budowa saunowiska nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim

Tereny rekreacyjne Jeziora 
Tarnobrzeskiego

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim znajdą się 3 sauny wraz z niezbędnym zapleczem i przebieralniami w postaci wiat dla morsów i uprawiających tzw. nurko
wanie podlodowe. Powstanie tez infrastruktura do uprawiania sportów zimowych tj. wypożyczalnia nart biegowych czy kijów do nordic walking (dom 
drewniany całoroczny). Projekt budowy saun to projekt, który ma na celu zagospodarowanie brzegów Jeziora Tarnobrzeskiego tak aby przyciągało ono 

turystów przez cały rok

500 000,00 zł

6 Inwestycja na ul. Łąkowej - Osiedle 
Zakrzów

Os. Zakrzów - ul. Łąkowa Projekt obejmuje: wyrównanie i wyłożenie ulicy kostką brukową, wykonanie studzienek odpływowych oraz chodnika i miejsc parkingowych obok boiska 
sportowego. Obecnie ul. Łąkowa wysypana jest kamieniem, gdzie podczas niedługiego użytkowania powstają nierówności, w których przy deszczowej 
aurze tworzą się kałuże, a w niektórych miejscach teren jest podmokły i utrudnia wjazd na posesję. W końcowej części ulicy znajduje się boisko sportowe, 
nie ma tam miejsc parkingowych. Niezbędnym elementem jest także wykonanie chodnika dla bezpieczeństwa pieszych.

60 000,00 zł

7 Miejska samoobsługowa stacja 
wypożyczalnia rowerów

Miasto Tarnobrzeg i tereny
Jeziora Tarnobrzeskiego

Projekt obejmuje: ogłoszenie przetargu na miejską samoobsługową stację wypożyczania rowerów, - dopilnowanie wykonania projektu, - wykonanie 
większej ilości ścieżek rowerowych, szczególnie wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Projekt przyczyni się do: - zachęcenia mieszkańców do zdrowego trybu 
życia, - promocji miasta, - umożliwienia poruszania sie po mieście i wzdłuż jeziora mieszkańcom oraz przyjezdnym, - dojazd i powrót z nad jeziora.

665 000,00 zł

8 Modernizacja (wewnętrznej) ulicy 
Mikołaja Kopernika

Os. Siarkowiec - droga we
wnętrzna na działce 1869/12

Droga wewnętrzna biegnąca wzdłuż bloków nr 2,4,6,8,10 i 12 przy ul. M. Kopernika razem z wjazdem i wyjazdem jest w bardzo złym stanie. Cała na
wierzchnia drogi jest pełna dziur i prowizorycznych łat. Dwa progi zwalniające są wyeksploatowane. Zły stan drogi jest poważnym problemem dla jej 
użytkowników głównie mieszkańców bloków mieszkalnych i aut dostawczych. Wykonanie nowej nawierzchni i dwóch nowych progów poprawi komfort 
i bezpieczeństwo jazdy oraz zwiększy płynność ruchu drogowego. Projekt obejmuje: - zaprojektowanie nowej nawierzchni asfaltowej i dwóch progów 
zwalniających przy wjeździe pomiędzy blokami 6 i 8 oraz drugi przy wyjeździe pomiędzy blokami 10 i 12, - wykonanie nowej nawierzchni oraz dwóch 
progów zwalniających.

500 000,00 zł

9 Modernizacja ciągów pieszo-jezd- 

nych wraz z wykonaniem parkin
gów oraz terenów zielonych przy 
budynkach Wspólnot Mieszkanio
wych przy ul. Mickiewicza 5 i 5A

Os. Wielopole - Działka Nr 
2136/6 (teren pomiędzy bu
dynkami Wspólnot)

Obecny stan drogi przy budynkach, brak parkingów, umiejscowienie terenu w obrębie budynku Urzędu Miasta sprawia, że w związku z brakiem miejsc 
parkingowych dojazd do budynków jest całkowicie zablokowany tak dla mieszkańców jak również firm świadczących usługi na rzecz Wspólnot. Projekt 
dotyczy: - wykonania remontu ciągów pieszo-jezdnych, - wykonanie parkingów na całej długości ciągów pieszo-jezdnych, - uporządkowanie terenów 
zielonych pomiędzy budynkami Wspólnot.

150 000,00 zł

10 Modernizacja drogi gminnej - ul. 12 
Października

Os. Miechocin Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu. Dotyczy: -przebudowy skrzyżowania ul. 12 Października 
z ul. Długosza i ul. St. Orła, - budowy nowego chodnika na odcinku od w/w skrzyżowania do miejsca lokalizacji garaży samochodowych, - wykonania 
nowych wpustów ulicznych 5 szt., - wykonania częściowo nowej podbudowy tłuczniem wraz z nową nawierzchnią asfaltową wraz z odmuleniem rowu 
przydrożnego.

500 000,00 zł

11 Modernizacja drogi gminnej - ul. 
Graniczna

Os. Miechocin Konieczność modernizacji drogi jest spowodowana dużym natężeniem ruchu do niedaleko zlokalizowanego cmentarza. Obecny stan nawierzchni stwarza 
zagrożenie dla uczestników ruchu. Brak odwodnienia powoduje zalewanie posesji przez wody spływające z pasa drogowego. Projekt obejmuje: - wykonanie 
lokalnego systemu odwodnienia wraz z wykonaniem wpustów ulicznych, - obustronne okrawężnikowanie jezdni, - wykonanie tłuczniowej podbudowy 
wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej

350 000,00 zł

12 Modernizacja drogi gminnej ul. 
Piaskowa - ul. Czerwonego Krzyża 
z włączeniem do drogi woj. 871 (ul. 
Sikorskiego)

Os. Miechocin Projekt obejmuje: - wykonie nowych wpustów ulicznych wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej o dł. 120 mb., - demontaż starych zniszczonych płyt 
żelbetowych, - wykonanie cieku wodnego na dł. 300 mb z odprowadzeniem wód do wpustów ulicznych, - wykonanie nowej podbudowy wraz z nową 
nawierzchnią asfaltową, - dokonanie przebudowy skrzyżowania ul. Czerwonego Krzyża z ul. Sikorskiego.

350 000,00 zł

13 Nawierzchnia asfaltowa ul. Borów Os. Piastów- ul. Borów Ulica Borów jest drogą częściowo utwardzoną, przystosowaną do ruchu ciągników dawnych rolników z terenów podmiejskich. Nie jest przystosowana 

do ruchu samochodów, nie posiada też pobocza. W jej rejonie doszło do gwałtownej urbanizacji i budowy nowego osiedla mieszkaniowego. Z drogi tej 
korzystają także członkowie koła łowieckiego, LOK, Związku Strzeleckiego i działkowicze ROD „Zwierzyniec". Projekt obejmuje: - wybudowanie ulicy 
o dł. minimum 600 m wraz z oświetleniem i odpowiednim oznakowaniem drogowym, - wybudowanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej, wraz 
odpowiednią z infrastrukturą (kosze na śmieci).

800 000,00 zł

14 Pojemniki na suchy chleb przy 

koszach
Miasto Tarnobrzeg Suchy chleb, który zostaje powinien być przeznaczany jako pokarm dla zwierząt domowych. Osoby które mają domowe zwierzęta oraz schroniska dla 

zwierząt mogłyby zabierać ten chleb. Projekt obejmuje: zakupi oznakowanie pojemników na suchy chleb, - rozwiezienie i zamocowanie ich przy miejscach 
śmietnikowych, - akcję informacyjną.

6 000,00 zł

15 Przebudowa drogi bocznej ul. M.
Dąbrowskiej przy Szkole Podsta
wowej nr 10 do TARR

Os. Serbinów - ul. M. Dą
browskiej

Istniejąca nawierzchnia ulicy jest w złym stanie technicznym. Nierówności, zapadnięcia, wyboje zagrażają bezpieczeństwu ruchu kołowego oraz piesze
go. Projekt obejmuje: - usunięcie istniejącej nawierzchni, - roboty rozbiórkowe chodników i obrzeży, - remont i ułożenie nowych chodników, obrzeży, 
krawężników i nawierzchni

480 000,00 zł

16 Przebudowa drogi wew. ul. Orzesz
kowej na odcinku od Banku PKO BP 
do bloku przy ul. Sienkiewicza 63

Os. Serbinów - ul. Orzesz
kowej

Istniejąca nawierzchnia ulicy jest w złym stanie technicznym. Nierówności, zapadnięcia, wyboje zagrażają bezpieczeństwu ruchu kołowego oraz piesze
go. Projekt obejmuje: - usunięcie istniejącej nawierzchni, - roboty rozbiórkowe chodników i obrzeży, - remont i ułożenie nowych chodników, obrzeży, 
krawężników i nawierzchni

530 000,00 zł

17 Rewitalizacja Placu Górnika Os. Stare Miasto - Plac Gór
nika

Po zmianie lokalizacji szkół Plac Górnika przestał pełnić dotychczasową funkcję. Aktualnie jego stan estetyczny stanowi negatywny wizerunek miasta. 
Jest to szczególnie istotne z uwagi na sąsiedztwo Zespołu Zamkowo Parkowego, realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności Zamku dla 
turystów oraz poprawi rozwiązania komunikacyjne wokół placu. Projekt obejmuje: - rozbiórkę istniejących elementów małej architektury, budowę alejek 
spacerowych, nasadzenie roślin, renowację cokołu pomnika z 1879 r. montaż oświetlenia, - montaż ławek parkowych i urządzeń do zabawy i rekreacji dla 
dzieci, - budowę ok. 20 miejsc parkingowych (w tym dla niepełnosprawnych), - montaż tablic prezentujących historię wsi Dzików.

400 000,00 zł

18 Siłownia na świeżym powietrzu Os. Siarkowiec - boisko przy
Gimnazjum nr 2

Realizacja tego projektu wpisuje się w rozwój dwóch szkół pod względem wychowania fizycznego, poszerzy ich ofertę edukacyjną. Siłownia na świeżym 
powietrzu będzie także odpowiedzią na dbałość o zdrowie fizyczne mieszkańców Osiedla „Siarkowiec" i mieszkańców miasta. Realizacja projektu może 

również spowodować że nadmiar energii młodych ludzi zostanie rozładowany podczas fizycznych ćwiczeń i nie będzie przenoszony na ulice. Projekt 
obejmuje: wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu, - wykonanie całości zadania łącznie z utwardzoną nawierzchnią.

100 000,00 zł

19 Uliczne szachy Os. Stare Miasto - Plac Bar
tosz Głowackiego

Szachy to jedna z najpopularniejszych, a jednocześnie najbardziej intelektualnych gier planszowych. Partie szachowe rozgrywane są w domach, przez 
Internet a także na chodnikach i w parkach. Rozgrywanie takich partii na Placu Bartosza Głowackiego byłoby dodatkową zabawą dla młodych i starszych 
mieszkańców miasta. Projekt obejmuje: - wykonanie planu architektonicznego położenia planszy, - wykonanie planszy (pomalowanie czarno-białych 
pół, - zakup pionków, - ustawienie odpowiedniego monitoringu dla planszy

10 500,00 zł

20 Wykonanie kanalizacji burzowej 
na ul. Jędrala i Ojca Węgla (Tarno
brzeg, Oś Zakrzów)

Os. Zakrzów - ul. Jędrala i
Ojca Węgla

Projekt dotyczy kolejnego etapu odbudowy i remontu ul. Jędrala i Ojca Węgla, który polegał będzie na wykonaniu kanalizacji burzowej tych ulic. Potrzeba 
realizacji projektu wynika ze specyfikacji terenu, który charakteryzuje wysoki poziom wód gruntowych wzrastający dodatkowo w trakcie opadów. Wykonanie 
powyższego projektu umożliwi odprowadzenie wód opadowych z wyremontowanych w 2013 r. ulic i zapobiegnie niszczeniu świeżo wykonanej nawierzchni 
asfaltowej. Projekt obejmuje: - ustalenie szczegółowego zakresu robót, - wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy projektu i odbiór po ich zakończeniu

420 000,00 zł

Budżet obywatelski na rok 2014 - lista projektów odrzuconych
Nr Nazwa projektu Miejsce realizacji projektu Przyczyna negatywnej opinii Przewidywany 

koszt projektu

1 Plac zabaw-radość Dzieci Os. Siarkowiec projekt złożony po terminie 40 000,00 zł

2 Modernizacja drogi - ul. M.C. Skło
dowskiej

Os. Serbinów koszt inwestycji przewyższa kwotę zaplanowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego 1 500 000,00 zł

3 Generalny remont nawierzchni 
ulic: 11 Listopada i M. Kopernika

Os. Siarkowiec Remont ul. 11 Listopada został ujęty w planach inwestycyjnych z terminem realizacji do końca czerwca 2014 roku. Koszt remontu ul. M. Kopernika 
przewyższa kwotę zaplanowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego

2 300 000,00 zł

4 Modernizacja drogi gminnej - ul. 
Błonie

Os. Ocice koszt inwestycji przewyższa kwotę zaplanowaną w ramach budżetu Obywatelskiego 1500 000,00 zł
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Piłkarska Akademia Siarki - to wspólna inicjatywa Prezydenta Norberta Ma- 
stalerza oraz Klubu Sportowego„Siarka"mająca na celu szlifowanie młodych 
talentów piłkarskich w naszym mieście.
\J

Inicjatywa skierowana jest do uczniów 
klas l-IV i ma zachęcić jak największą gru
pę młodych mieszkańców Tarnobrzega 
do uprawiania piłki nożnej w sekcji klubu. 
Zajęcia będą bezpłatne.

- Jak wynika z analiz wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i Sportu do ośmiu publicz
nych szkół podstawowych w naszym mie
ście uczęszcza 890 chłopców w przedziale 
wiekowym 7-12 lat - mówi Prezydent Ma- 
stalerz. - Część z nich już uczęszcza regular
nie na treningi. Zainteresowanie jest duże 
stąd pomysł na Piłkarską Akademię. Mamy 
ogromne tradycje. Kilku piłkarzy Siarki ta
kich jak: Kucharski, Kobylański, Kukiełka, 
Kiełbowicz, Kuranty, zrobiło karierę grając 
w Ekstraklasie czy ligach zachodnioeuro
pejskich. Myślę, że w ilości siła. Im więcej 
chłopców podejmie treningi, tym większa 
szansa, że w przyszłości będziemy mieli

wielu utalentowanych wychowanków, któ
rzy będą tworzyć trzon seniorskiej Siarki 
- dodaje Prezydent.

- Obiema rękami się pod tym podpisuję. 
Bardzo fajna i trafna inicjatywa. Jest mnó
stwo dzieci, które chcą aktywnie uczestni
czyć wżyciu i uprawiać sport. Fajnie, że taki 
pomysł powstał i my jako trenerzy i cała 
drużyna będziemy wspierać takie inicjaty
wy - mówi trener Siarki - Tomasz Tułacz.

Na terenie Tarnobrzega pojawia się 
wiele form oferujących naukę piłkarskie
go rzemiosła. Tyle, że są one płatne. My 
proponujemy w Akademii Piłkarskiej od
powiednią infrastrukturę, kadrę trenerską 
i obiekty sportowe MOSiR za darmo.

Elementem zachęcającym najmłod
szych do współpracy były już wizyty na
szych II ligowych piłkarzy wraz ze szta
bem trenerskim w Szkole Podstawowej nr

Zaszczepiamy pasję!

Zosta ń 
piłkarzem 
Siarki!

3 i 4. „Siarkowcy" odbyli wspólny trening 
z uczniami na sali gimnastycznej. A to nie 
koniec. Do końca września podobne wizy
ty odbędą się w pozostałych podstawów
kach. Tarnobrzescy piłkarze odwiedzili 
również Przedszkole nr 6.

- Chcielibyśmy również uruchomić zajęcia 
dla przedszkolaków - kontynuuje Prezydent. 
- IV tym celu tworzymy drugi projekt „Przed
szkole Piłkarskie Siarki". IV przyszłym tygo
dniu pojawią się informacje i plakaty. Każda 
liczba młodych adeptów piłkarstwa będzie 
nas cieszyć. IV perspektywie kilkuletniej 
mamy szanse stworzyć całkiem pokaźny 
potencjał kadrowy wychowanków - pod
sumowuje Prezydent.

Pomysł powstania Piłkarskiej Akademii 
bardzo spodobał się trenerom KS Siar
ki. - Myślę, że w ciągu kilku lat, jeśli będzie 
to kontynuowane systematycznie, to Klub 
Siarka Tarnobrzeg może za parę lat cie
szyć się swoimi wychowankami, grającymi 
w pierwszej drużynie i mieć poczucie tego, 
że ta praca szkoleniowa w Tarnobrzegu idzie 
w dobrym kierunku. Przez to też zyska więcej 
kibiców, bo wiadomo, że dla wychowanków 
przychodzą rodziny oglądać ich i wspierać, 
a to cementuje środowisko. Jest to jedyny 
i bardzo słuszny kierunek, a my trenerzy ze 
swojej strony tylko możemy pomóc i uwa
żamy ten pomysł za doskonały. Myślę, że 
to przyniesie efekt, dlatego tak jak mówię 
potrzeba cierpliwości i systematyczności, 
a za niedługi czas tłumy kibiców będą się 
cieszyć ze swoich wychowanków grających 
w drużynie - dodaje trener Tułacz.

PRZYPOMNIENIE
Już prawie trzy miesiące funkcjonuje nowy system 

gospodarowania odpadami. Jak wszystko co nowe 
musi się „dotrzeć". Przypominamy więc, że w nowym 
systemie również na właścicielu nieruchomości ciążą 
obowiązki wynikające zarówno wprost z ustawy jak też 
z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Tarnobrzega" przyjętego Uchwałą Nr 
XXXI11/469/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 grud
nia 2012 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXXVI1/494/2013 
Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 31 stycznia 2013 roku.

Wspomniany „Regulamin ..." w rozdziale 2 zawiera 
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porząd
ku na terenie nieruchomości a wśród nich obowiązek 
spoczywający na Właścicielu nieruchomości dotyczący 
wyposażenia tejże nieruchomości w urządzenia służące 
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, po
rządkowym i technicznym. Natomiast rodzaje i minimal
na pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zostały 
określone w rozdziale 3. W myśl tam zawartych zapisów 
do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 
terenie Miasta Tarnobrzega dopuszczono:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 701;
b) pojemniki na odpady o pojemności:
- w zabudowie jednorodzinnej -120 1,240 I,
- w zabudowie wielorodzinnej - 1100 1,7000 I;

- nieruchomości na których nie zamieszkują miesz
kańcy-120 Ido 7000 I;

Segregowane odpady komunalne winny być groma
dzone:

a) W zabudowie jednorodzinnej worki o pojemności 
1201;

b) W zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojem
ności 800 I do 7000 I;

c) Na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy - worki o pojemności 120 I do 240 I lub 
pojemniki o pojemności od 120 I do 7000 I;

d) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy 
stosować worki lub pojemniki o następujących ujed
noliconych kolorach:

• NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
• ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztucz

ne i opakowania wielomateriałowe;
• ZIELONY lub BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opa

kowania szklane;
Liczba pojemników na odpady komunalne powinna 

być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.

Z zacytowanych zapisów jednoznacznie wynika, że 
niedopuszczalne jest zbieranie zmieszanych odpadów 
komunalnych w workach. Podyktowane to jest także ko
niecznością zapewnienia ładu i porządku. Worki są mało 
odporne na działanie czynników zewnętrznych, a ich za
wartość może być powodem rozdzierania np. przez psy 
lub koty, co w konsekwencji powoduje zaśmiecanie terenu.

Niewystarczające do zgromadzenia powstających 
odpadów komunalnych zarówno segregowanych jak 
i zmieszanych ilości bądź rodzaje pojemników, to także 

przyczyna zaśmiecania terenu wokół miejsc gromadzenia 
odpadów komunalnych.

Sytuacja na rynku pojemników do gromadzenia od
padów na dzień dzisiejszy znacznie się poprawiła. Także 
operator systemu posiada w sprzedaży takie pojemniki.

Dlatego też przypominamy o obowiązku gromadze
nia odpadów komunalnych zgodnie z zapisami „Regula
minu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Tarnobrzega". Jednocześnie informujemy, że jak każde 
prawo również „Regulamin..." podlega kontroli i takowe 
będą prowadzone, oraz odpowiedzialności za jego nie
przestrzeganie.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzeg informuje o wy

wieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 23.09.2013 r. 
do dnia 14 października 2013 r. w siedzibie Urzę
du Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 wy
kazu nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy Tarnobrzeg poł. w Tarnobrzegu 
przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę 
na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych na
jemców, dzierżawców. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miasta Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 7 lub 
telefonicznie w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami tel. 15 822-65-70 wew.218.

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

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl
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OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogła
sza przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
ozn. nr ewid. 2154/5 o pow. 0,0480 ha, 
objętej KW Nr TB1T/00057192/7, sta
nowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, 
położonej w Tarnobrzegu przy ul. De- 
kutowskiego 8.

Opis nieruchomości: Nieruchomość 
gruntowa ozn. nr ewid. 2154/5 o pow. 
0,0480 ha zabudowana jest budynkiem 
murowanym, dwukondygnacyjnym, czę
ściowo podpiwniczonym. Powierzchnia 
zabudowy - 239,00 m2. Powierzchnia 
użytkowa - 337,00 m2. Zgodnie ze Stu
dium i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Tarnobrzega, 
nieruchomość położona jest na terenie 
ozn. symbolem 33U - teren pod zabu
dowę usługową. Nieruchomość nie jest 
obciążona.

Cena wywoławcza - 760.000,00 zł. 
/słownie: siedemset sześćdziesiąt ty
sięcy złotych 00/100/

Przetarg odbędzie się w dniu 20 li
stopada 2013 r. o godz. 11-tej w sali 
narad Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wyso
kości 38.000,00 zł. /słownie: trzydzieści 
osiem tysięcy złotych 00/100/ należy 
wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarno
brzega nr 18124027441111000039909547 
PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie 
do dnia 15 listopada 2013 r. lub w kasie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickie
wicza 7 do dnia 15 listopada 2013 r. do 
godz. 14.00.

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

Zastrzega się prawo odwołania prze
targu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biu
ro Obsługi Interesantów - stanowisko ds. 
gospodarki nieruchomościami Urzędu 
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 Internecie pod adresem:www. 
tarnobrzeg.pl, Biuletynie Informacji Pu
blicznej - www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega 
przy ulicy Mickiewicza 7.

OGŁOSZENIE INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

4 nieruchomości gruntowych objętych KW TB1T/00025540/9 położonych w Tarnobrzegu obręb 
Mokrzyszów przy ul. Wrzosowej, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:
• 1293/3 i 1294/3 o łącznej pow. 0,1022 ha cena 69 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 
złotych 00/100) +23% VAT.

• 1293/4 i 1294/4 o łącznej pow. 0,0839 ha cena 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 
00/100) + 23% VAT wraz z udziałem wynoszącym po 1/3 części w drodze dojazdowej ozn. nr ewid. 1293/6.

• 1293/5 i 1294/5 o łącznej pow. 0,0839 ha cena 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) 
+ 23% VAT wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze dojazdowej ozn. nr ewid. 1293/6.

• 1293/7 o pow. 0,0510 ha cena 41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) + 23% 
podatku VAT wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze dojazdowej ozn. nr ewid. 1293/6.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 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 Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 24 października 
2013 r. do godziny 14-tej. lub na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 
Bank PeKaO S.A l/O Tarnobrzeg do dnia 24 października 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 Obsługi Interesantów stanowisko nr 4 ds. gospodarki gruntami 

Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 tel. 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospo
darki Gruntami tel. 822-65-70 wew. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, Biuletynie Informacji 
Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza7

OGŁOSZENIE
W związku z opracowanym regulaminem realizacji programu usuwania azbestu oraz 

wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie miasta Tarno
brzega,

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w 
zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w 
postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów 
budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stano
wiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych na rok 2014.

Z pomocy Miasta przy demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów ko
rzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami (współwłaścicielami, wieczystymi 
użytkownikami) budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych z wbudowanymi 
wyrobami zawierającymi azbest, oraz osoby posiadające takie wyroby zdeponowane na 
należących do nich nieruchomościach, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega.

Dofinansowaniem w 100% objęte są koszty transportu, unieszkodliwiania i/lub de
montażu. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych.

Wnioski będą realizowane w roku 2014 według kolejności złożenia, do czasu wyczerpa
nia środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację tych 
zadań. Wnioski odpowiadające wymogom formalno-prawnym, na które nie udzielono 
pomocy w roku budżetowym, w którym złożono wniosek mogą być zakwalifikowane 
do udzielenia dofinansowania w następnym roku budżetowym w pierwszej kolejności.

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa z dniem 31 paź
dziernika 2013 r.

Wnioski mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 
Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 - sektor A; sala 1; stanowisko 5: Inwestycje, Drogo
wnictwo, Edukacja, Zdrowie, Kultura - w godzinach pracy Urzędu, oraz pisemnie na 
adres: Urząd Miasta Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32,39-400 Tarnobrzeg.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 

1300 o pow. 0,0672 ha, objętej KW Nr TB1T/00042959/4, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu 
przy ul. Sandomierskiej 8.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa ozn. nr ewid. 1300 o pow. 0,0672 ha zabudowana jest budynkiem murowanym, 
dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy - 267,00 m2. Powierzchnia użytkowa -406,50 m2. Powierzch
nia piwnic - 215,40 m2. Budynek położony jest w Tarnobrzegu przy ulicy Sandomierskiej 8. Zgodnie ze Studium i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega, nieruchomość położona jest na terenie ozn. symbolem 3MN/U - obszar 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość nie jest obciążona.

Cena wywoławcza - 700.000,00 zł. /słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100/
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 r. o godz. 11.30 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. 

Kościuszki 32, pok. 201.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 35.000,00 zł. /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100/ należy wpłacić na 

konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 15 listopada 
2013 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 15 listopada 2013 r. do godz. 14-tej.

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. 822-65-70 wew. 278 oraz Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 822-65-70 wew. 221.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, Biuletynie Informacji Publicznej 

- www.tarnobrzeg.eobip.pl, oraz w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Mickiewicza 7.

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
Zastępca prezydenta - Łukasz Dybus 
Skarbnik - Maria Nabrzeska, wew. 584 

Sekretarz - Marta Kamysz-Turbak, wew. 510 
Wydziały mieszczące się przy ul. Kościuszki 32 
Kancelaria Prezydenta Miasta 
tel. 15 82211 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 39,15 822 67 75

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 (H| 
tarnobrzeski
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

• Kolportaż

Ej id

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni tj. od dnia 23 września 2013 
r. do dnia 14 października 2013 
r. w siedzibie Urzędu Miasta Tar
nobrzega przy ul. Mickiewicza 7, 
wykazu nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Tar
nobrzeg położonej w Tarnobrzegu 
obręb Mokrzyszów przy ul. Chro
baka przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie przetargu nieograniczo
nego pod budownictwo mieszka
niowe jednorodzinne.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Biurze Obsługi Interesan
tów lub w Wydziale Geodezji i Go
spodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, pok. 
38 oraz telefonicznie tel. 015 -822-65- 
70 wew. 222.

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

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg 

ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej ozn. nr ewid. 1281 o pow. 0,0870 ha, 
objętej KW Nr TB1T/00050168/1, stanowiącej własność 
Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu przy ul. 
Żeromskiego 3.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa ozn. 
nr ewid. 1281 o pow. 0,0870 ha zabudowana jest budyn
kiem murowanym, jednokondygnacyjnym. Powierzchnia 
zabudowy -107,00 m2. Powierzchnia użytkowa - 78,68 m2. 
Budynek położony jest w Tarnobrzegu przy ulicy Żerom
skiego 3. Zgodnie ze Studium i Kierunków Zagospodaro
wania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega, nieruchomość 
położona jest na terenie ozn. symbolem 1MN/U - obszar 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość 
znajduje się w terenie układu urbanistyczno-krajobrazo- 
wego Miasta Tarnobrzega wpisanego do rejestru zabyt
ków pod pozycją A-285. Nieruchomość nie jest obciążona.

Cena wywoławcza - 280.000,00 zł. /słownie: dwie
ście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100/

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2013 
r. o godz. 11-tej w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrze
ga przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 14.000,00 
zł. /słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100/ na
leży wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 
18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg 
w terminie do dnia 17 października 2013 r. lub w kasie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 17 
października 2013 r. do godz. 14-tej.

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnio
nych przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Inte
resantów - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 
Urzędu 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.pl, Biuletynie Informa
cji Publicznej - www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ulicy Mickiewicza 7.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywie

szeniu na okres 21 dni tj. od dnia 24 września 2013 r. 
do dnia 15 października 2013 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu 
dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarno
brzeg ozn. nr ewid. 1278/2 o pow. 0,0287 ha położonej 
w Tarnobrzegu przy ul. Ludowej obręb Mokrzyszów 
przeznaczonej na poprawę zagospodarowania nieru
chomości przyległej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Ob
sługi Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki 
Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, 
pok. 38 oraz telefonicznie tel. 015 -822-65-70 wew. 222.

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