
Pozytywną ocenę otrzymał przygotowany przez tarno
brzeskich urzędników wniosek o dofinansowanie z bu
dżetu państwa przebudowy ul. Kopernika i trafił na listę 
rankingową. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki... Gra 
idzie o ponad 2 miliony złotych, czyli 50 procent kosztów 
realizacji całość zadania.

Coraz bliżej 
przebudowy

Projekt przewiduje gruntowną przebudowę głównej 
ulicy na osiedlu Siarkowiec. Dokumentacja techniczna 
zakłada przebudowę jezdni, zjazdów, zatok i parkingów, 
a także budowę małego ronda na skrzyżowaniu ul. Ko
pernika i ul. 11-go Listopada. Będzie więc bezpieczniej, 
bo nie ukrywajmy, obecnie skrzyżowanie tych dwóch ulic 
jest jednym z najbardziej kolizyjnych w mieście. Na pod
niesienie poziomu bezpieczeństwa wpływ będą miały

ZAPRASZAMY NA
II Tarnobrzeski 

Kiermasz 
Bożonarodzeniowy

Jedyna, niepowtarzalna okazja, by kupić piękne, ręcznie robione ozdoby świąteczne ale i unikatowe 
prezenty na mikołajki lub pod choinkę!

Swe produkty do zaoferowania będą mieć artyści, twórcy ozdób świątecznych, rękodzielnicy, wytwórcy 
produktów regionalnych. Pośród bogatego asortymentu m.in.:

:“hoSistroikiWecz"e 4 grudnia (niedziela)
•zabawki płac B. Głowackiego

godz. 10.00-17.00
X

Prezydent Miasta Tarnobrzega 
zaprasza mieszkańców do wzię- 
da udziału w planowanym do 
realizacji projekcie dotyczącym 
rozwoju instalacji odnawialnych 
źródeł energii na terenie miasta 
Tarnobrzega.
\_ ________ J

Ulica Kopernika wymaga gruntownej modernizacji. Miasto ma szansę, 
by połowę kosztów inwestycji pokryła dotacja z budżetu państwa.

też ciągi pieszo-rowerowe, jakie wybudowane zostaną 
po obydwu stronach ul. Kopernika. Nie tylko więc nowy 
wygląd zyskają nadwyrężone zębem czasu chodniki, ale 
nareszcie wyodrębnione zostaną ścieżki rowerowe.

Zakres przewidywanych prac obejmuje także mo
dernizację całej infrastruktury ulicznej, czyli kanalizacji 
deszczowej, sieci wodociągowej i energetycznej. Przebu
dowane miałoby zostać oświetlenie uliczne oraz sygnali
zacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Kurasia.

Wartość zadania oszacowano na 4 443 356 zł, nato
miast dofinansowanie, o które zabiega gmina, opiewa 
na kwotę 2 121 623 zł. Tarnobrzeski wniosek o dofinan
sowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powia
towej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, do 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożony został 
w wymaganym terminie, dokładnie 15 września tego 
roku. Już wiemy, że został pozytywnie oceniony i znalazł 
sie na liście rankingowej. Decyzja o wyborze projektów, 
które będą mogły być dofinansowane, zapadnie na po
czątku przyszłego roku.

W ramach tego projektu plano
wany jest montaż instalacji foto- 
woltaicznych produkujących ener
gię elektryczną tylko i wyłącznie na 
potrzeby gospodarstwa domowe
go. Ogniwa fotowoltaiczne służyć 
będą do zasilania wewnętrznej 
instalacji elektrycznej budynku 
mieszkalnego napięciem 270V. Wy
tworzona energia może być prze
znaczona wyłącznie na potrzeby 
własne gospodarstwa domowego 
do zasilania urządzeń codziennego 
użytku. Moc instalacji fotowolta- 
icznej o jaką wnioskodawca będzie 
mógł się ubiegać to 3kW. Orienta
cyjny koszt takiej instalacji to ok. 
14 000 zł netto. Ostateczna cena 
będzie zależała od instalacji i cen 
wykonawcy.

Właściciele budynków, którzy 
wezmą udział w projekcie pokryją

Popłynie darmowy prąd
jedynie 15% kosztu całej instalacji 
oraz podatek VAT liczony od war
tości urządzenia. Przy czym VAT od 
instalacji umieszczonej na dachu 
budynku mieszkalnego wynosi 8%, 
a w przypadku innej lokalizacji 23%.

Warunkiem wzięcia udziału w po
stępowaniu kwalifikacyjnym doty
czącym uczestnictwa w projekcie 
jest spełnienie przez wnioskodawcę 
przedstawionych poniżej wymagań:
- lokalizacja budynku mieszkalnego 

na terenie gminy Tarnobrzeg,
- brak zaległości wobec gminy z ty
tułu podatków i opłat na dzień zło
żenia wniosku,

- złożenie w terminie wypełnionej 
ankiety i deklaracji dotyczącej in
stalacji paneli fotowoltaicznych 
(po dwa egzemplarze, jeden dla 
gminy i jeden dla mieszkańca),

- uregulowany stan prawny nieru
chomości, na której jest położony 
budynek mieszkalny.
Dokumenty będą dostępne na 

oficjalnej stronie miasta www. 
tarnobrzeg.pl w zakładce „Mi- 
kroinstalacje OZE dla Twojego 

domu” oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta na stanowisku nr 1, 
Sektor A, sala nr 3.

Wymagane dokumenty można 
składać
- do dnia 06.12.2016 r. w Biurze Ob

sługi Interesanta Urzędu Miasta 
Tarnobrzega, w godzinach pracy 
Urzędu tj.; od 7.30-15.30.

- do dnia 07.12.2016 r. za pośrednic
twem poczty na adres: Urząd Mia
sta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 
39-400 Tarnobrzeg. Liczy się data 
wpływu dokumentów do Urzędu 
Miasta Tarnobrzega z dopiskiem 
„Mikroinstalacje OZE w Gminie 
Tarnobrzeg'.
Z uwagi na ograniczenia kwotowe 

dla gmin, przyjętych może zostać 
666 deklaracji. Jeżeli wymagać tego 
będzie sytuacja powstanie lista re
zerwowa.

Termin złożenia wniosku o do
finansowanie przez gminę Tar
nobrzeg to luty 2017 r., decyzja 
o wyborze projektu do dofinan
sowania to wrzesień 2017 r.

Pozwalają komfortowo odpocząć, 
doładować telefon i surfować po Inter
necie. Mają też możliwość „zaparkowa
nia". Ławki solame. Takie innowacyjne 
rozwiązania niebawem pojawią na Pla
cu Bartosza Głowackiego. Na początek 
gmina zakupi dwie ławki solame.

Ławki, z jakich będą mogli korzystać 
tarnobrzeżanie i osoby odwiedzające 
nasze miasto, wyposażone są w panele 
słoneczne, więc energię będą czerpać ze 
słońca i sztucznego światła. - Dzięki takie-

Odpoczniesz i doładujesz telefon
mu rozwiązaniu zmniejsza się zapotrzebo
wanie na energię i tym samym zmniejsza 
się emisję CO2 - mówi Paulina Długoń, na
czelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Tarnobrzega.

A po co ławce energia? Dzięki tej, a także 
wejściu USB, w jakie ławki są wyposażo
ne, będzie można naładować na przykład 
telefon, a hotspot pozwoli nam połączyć 
się z internetem. Zadbano nie tylko o uży
teczność, ławki zostały tak zaprojektowa
ne, aby dostarczyć użytkownikom maksi-

Niebawem dwie takie ławki pojawią się na głów
nym placu Tarnobrzega.

mum komfortu w trakcie wypoczynku. Co 
równie ważne, ławki takie wykonane są 
z najwyższej jakości materiałów, odpor
nych na działanie szkodliwych czynników 
atmosferycznych.

- W mieście staną ławki Bike Stand. 
W tym modelu ławki mają wbudowane 
stojaki rowerowe, co pozwoli na wygodny 
odpoczynek w trakcie wycieczek rowero
wych - już teraz do korzystania z ławek 
zaprasza Grzegorz Kiełb, prezydent Tar
nobrzega.

tarnobrzeg.pl
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W Tarnobrzegu rośnie pokolenie wytrawnych żeglarzy! Znakomicie wypada podsumowanie tegorocznego sezonu żeglarskiego w wykona
niu młodych wychowanków Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg. 0 tym, jak mocną dyscypliną staje się w Tarnobrzegu żeglarstwo świadczą też

A

organizowane z coraz większym rozmachem na Jeziorze Tarnobrzeskim regaty.

Szkolenie dla organizacji 

pozarządowych

Żeglarskie podsumowania Kotwicy
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglowania na jachtach 

klasy Optimist i Laser oraz jachtach turystycznych: kabinowych 
i otwarto pokładowych to podstawowa działalność Jacht Klu
bu Kotwica Tarnobrzeg. W sekcji sportowej, tego jednego spo
śród największych i najprężniej działających klubów żeglarskich 
w Polsce południowej, trenuje obecnie 30 licencjonowanych 
zawodników, którzy reprezentują nasze miasto na regatach ogól
nopolskich i międzynarodowych. I to jak reprezentują! Jednak nie 
byłoby sukcesów bez ciężkiej pracy...

- Żeglarstwo kojarzy się z wakacjami i miesiącami raczej ciepłymi, 
my jednak trenujemy praktycznie cały rok - podkreśla Janusz Bo- 
bula prezes Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg, trener koordynator 
kadry wojewódzkiej młodzików. - W 2016 roku rozpoczęliśmy tre
ningi na wodzie Jeziora Tarnobrzeskiego na początku marca, po to, 
aby już 19 marca zameldować się we Włoszech nad Jeziorem Garda 
na pierwszym zgrupowaniu i największych na świecie regatach 
Lakę Garda Meeting Optimist2016. Na tych nieoficjalnych mistrzo
stwach świata, na blisko 1000 zawodników z 40 krajów całego 
świata, najlepiej spośród reprezentantów Tarnobrzega wypadła 
Aleksandra Bobula zajmując 119 miejsce w kategorii kobiet.

NOWE WZORY 
FORMULARZY OFERT 

I SPRAWOZDAŃ
Rozporządzenie Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów do
tyczących realizacji zadań publicz
nych oraz wzorów sprawozdań z wy
konania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1300) wprowadziło nowe wzo
ry formularzy ofert, umów i spra
wozdań dla zadań publicznych. Po 
3 września 2016 r. wszystkie otwarte 
konkursy ofert na realizację zadań 
publicznych, przeprowadzane w try
bie ustawy o działalności pożytku 
publicznego, muszą uwzględniać 
powyższe zmiany.

Barbara Malarz
2 miejsce III Jesienne Mistrzostwa Tarnobrzega
2 miejsce Puchar Rybnika

Włoskie regaty zapoczątkowały sezon, podczas którego aż do 
listopada zawodnicy Kotwicy znakomicie reprezentowali miasto 
w zmaganiach wyjazdowych, ale też podczas regat organizawa- 
nych w Tarnobrzegu. Pośród młodych tarnobrzeskich żeglarzy 
na największe osiągnięcia, systematyczną pracą na szkoleniach, 
zapracowali:

Lilly May Niezabitowska
3 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polskrw klasie Optimist
4 miejsce w Mistrzostwach Polski Giżycko
2 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
3 miejsce w Śląskim Pucharze Optimista
1 miejsce w III Pucharze Mariny Tarnobrzeg
3 miejsce Memoriał Ottona Weilanda Charzykowy
2 miejsce Puchar Warszawy
2 miejsce Mistrzostwa Małopolski i Krakowskiego OZŻ
1 miejsce Mistrzostwa woj. Lubelskiego
3 miejsce w VOLVO GDYNIA SAILING DEYS Puchar Trenerów
1 miejsce V Mistrzostwa Podkarpacia o Puchar Prezydenta
Tarnobrzega ,

4 miejsce Puchar Ziemi Sądeckiej
1 miejsce III Jesienne Mistrzostwa Tarnobrzega
1 miejsce Puchar Rybnika

Aleksandra Bobula
4 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w klasie 

Optimist
6 miejsce w Mistrzostwach Polski Giżycko
1 miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
1 miejsce w Śląskim Pucharze Optimista
4 miejsce w III Pucharze Mariny Tarnobrzeg
4 miejsce Puchar Warszawy
1 miejsce Mistrzostwa Małopolski i Krakowskiego OZŻ
2 miejsce Mistrzostwa woj. Lubelskiego
9 miejsce w VOLVO GDYNIA SAILING DEYS Puchar Trenerów
2 miejsce V Mistrzostwa Podkarpacia o Puchar Prezydenta 

Tarnobrzega
3 miejsce Puchar Ziemi Sądeckiej
1 miejsce Puchar Prezydenta Krakowa
2 miejsce III Jesienne Mistrzostwa Tarnobrzega
6 miejsce Puchar Rybnika

Aleksandra Mac
2 miejsce w III Pucharze Mariny Tarnobrzeg
7 miejsce Puchar Warszawy
3 miejsce Mistrzostwa Małopolski i Krakowskiego OZŻ

Filip Miłto Laser 4.7
3 miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w Pucku Laser 4.7
2 miejsce Puchar Arki Gdynia
3 miejsce VOLVO GDYNIA SAILING DEYS
2 miejsce Puchar Mariny Tarnobrzeg

Wiktor Ciołkowski Laser 4.7
4 miejsce Puchar Ziemi Sądeckiej

Sukcesy Lilly May Niezabitowskiej oraz Aleksandry Bobuli do
cenił także prezydent Tarnobrzega przyznając reprezentantkom 
JKK Tarnobrzeg stypendia sportowe. Jednak na słowa uznania 
zasłużyli też i inni zawodnicy Kotwicy, którzy w sezonie 2016 
dzielnie zdobywali punkty dla swojego klubu - Blanka Bobu
la, Hanna Michałeczko, Zofia Michałeczko, Magdalena Śnieżek, 
Kinga Rękas, Jagoda Ogiegło, Nikola Wójcik, Alicja Kolasa, Pola 
Wojtaszek, Liwia Lewakowska, Wiktoria Komada, Michał Cholewa, 
Kacper Cholewa, Katarzyna Płaza, Patrycja Marczak, Jan Bobula, 
Oskar Niezabitowski, Lena Kazan i Michał Mac.

O tym, jak znakomity był to sezon dla Kotwicy, świadczy fakt, 
że w rankingu ogólnopolskim Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg 
zajął 21. miejsce na 90 sklasyfikowanych klubów biorących udział 
z rywalizacji sportowej w całym 2016 roku.

Prócz szkolenia młodych adeptów żeglarstwa Jacht Klub Ko
twica Tarnobrzeg od czasu do czasu przejmuje także stery or
ganizatora regat. - W Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim 
kilka razy w roku stajemy się gospodarzami ogólnopolskich regat. 
W tym roku JKKT przy współpracy między innymi z prezydentem 
Tarnobrzega, Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist oraz Pod
karpacką Federacją Sportu organizował szereg znakomitych że
glarskich zmagań - dodaje Janusz Bobula. Spośród najlepszych 
wodniackich imprez, jakie w sezonie 2016 odbywały się na je
ziorze Tarnobrzeskim wyliczyć trzeba: III Ogólnopolskie Regaty 
o Puchar Mariny Tarnobrzeg, V Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia 
o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Polski w klasie Optimist 
do lat 9, Żeglarskie pożegnanie lata, III Jesienne Mistrzostwa 
Tarnobrzega.

Jaki dla żeglarzy spod znaku Kotwicy będzie kolejny rok? Jak 
zapowiadają, rok 2017 będzie rokiem wielu wyzwań i jeszcze 
większej pracy. Do najważniejszych celów, jakie Jacht Klub Ko
twica Tarnobrzeg sobie wyznaczył, należą: Eliminacje Mistrzostw 
Europy, Eliminacje Mistrzostw Świat, Aplikacja do programu Edu
kacji Żeglarskiej Energa Sailig, a także udane starty swych repre
zentantów w Mistrzostwach Polski.

Wszystkie organizacje pozarządo
we, które w 2017 roku zamierzają 
ubiegać się o dofinansowanie za
dań publicznych z budżetu Gminy 
Tarnobrzeg, a które chciałyby za
poznać się ze zmianami i zasadami 
prawidłowego wypełniania nowych 
druków,

zapraszamy 
na szkolenie

Szkolenie odbędzie się
10 grudnia br. (sobota) 

o godzinie 10.00 
i - w przypadku utworzenia 

drugiej grupy - o godz. 13.00 
w Tarnobrzeskim Parku 

Przemysłowo-Technologicznym 
(os. Zakrzów) 

przy Alei Warszawskiej 227A 
w Tarnobrzegu 

(hala inkubatora
- druga od centrum miasta).

Dojazd do Parku 
komunikacją publiczną: 

linia nr 4 (z dworca PKS godz.
8.58)

i nr 11 (z dworca PKS godz. 9.30).

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie nowych druków ofert, 

umów i sprawozdań w zakresie 
zlecania zadań organizacjom po
zarządowym.

2. Warsztat z wypełniania nowych 
formularzy.

3. Omówienie formularza ocen ofert 
składanych w otwartych konkur
sach na realizację zadań publicz
nych.

4. Omówienie wniosków płynących 
z kontroli realizacji zadań publicz
nych dofinansowanych przez 
Gminę Tarnobrzeg.
Z uwagi na to, że szkolenie bę

dzie miało charakter warsztatowy, 
a uczestnikom zapewniony zosta
nie dostęp do komputerów, prosimy 
o wcześniejsze zgłaszanie swojego 
udziału w szkoleniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę 
stanowisk komputerowych, organi
zatorzy zastrzegają sobie możliwość 
podziału uczestników na dwie gru
py, dla których szkolenie odbywać 
się będzie w różnych godzinach.

Prosimy o potwierdzenie 
uczestnictwa do 2 grudnia 2016 r. 
telefonicznie: 15 822 65 70 w. 517, 
mailowo: ngo@um.tarnobrzeg.pl.

mailto:ngo@um.tarnobrzeg.pl
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DO WYNAJĘCIA
T™b™sklPark W TARNOBRZESKIM PARKU Przemysłowo - Technologiczny PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNYM
SALE KONFERENCYJNE
DUŻA SALA (NA 50 OSÓB)
CENA: 50 zł netto za jedną godzinę
WYPOSAŻENIE:

• miejsca dla 50 osób + osoby prowadzące
• laptop • projektor multimedialny
• system nagłośnienia • klimatyzacja • Wi-Fi

MAŁA SALA (NA 16 OSÓB)
CENA: 25 zł netto za jedną godzinę
WYSPOSAŻENIE:

• miejsca dla 20 osób • laptop • projektor multimedialny
• klimatyzacja • Wi-Fi

1/1/ przypadku wynajęcia sal konferencyjnych na dłużej niż 
jeden dzień udzielane są rabaty.

BIURA
Kategoria biura Stawki czynszu

Dostępne 
powierzchnie 

biur [m2]

Czynsz z pomocą de minimis

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok od
5 roku

Biura kat. A - biura zamknięte 
do sufitu z oknem

6,00 zł 8,70 zł 11,40 zł 14,10 zł - 15,00 zł 20 m2

Biura kat. B - biura zamknięte 
do sufitu bez okna

4,00 zł 6,10 zł 8,20 zł 10,30 zł 11,00 zł 10 m2, 12 m2, 12 m2,
12m2,21 m2

Biura kat. C - biuro boks 
z oknem

2,00 zł 3,50 zł 5,00 zł 6,50 zł 7,00 zł 21,90 mv, 23,30 m2,
26,10 m2, 28,60 m2,
32,50 m2,54,80 m2

Biura kat. D - biuro boks 
bez okna

1,00 zł 2,20 zł 3,40 zł 4,60 zł 5,00 zł 15,80 m2, 23,30 m2,
27,30 m2, 31,50 m2,
36,70 m2,52,60 m2

Opłata eksploatacyjna 4,99 zł/m2

Podatek od nieruchomości ok. 3 zł/m2

USŁUGA WIRTUALNEGO BIURA:
Cena: 50,00 zł netto/m-c
• adres do rejestracji firmy
• adres do korespondencji
• odbiór korespondencji

i powiadamianie przez e-mail

Więcej informacji:
Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
Al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg 
Tel. 15 848-18-01
e-mail: biuro@tppt.tarnobrzeg.pl 
coi@um.tarnobrzeg.pl 
www.tppt.tarnobrzeg.pl

mailto:biuro@tppt.tarnobrzeg.pl
mailto:coi@um.tarnobrzeg.pl
http://www.tppt.tarnobrzeg.pl
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INFORMACJA 

Prezydent Miasta Tarnobrzega 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż czterech nieruchomości objętych księgą wieczystą 
nr TB1T/00025738/4 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Litewskiej, 

stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

lp- Nr ewid. dziatki Powierzchnia Cena wywoławcza nieruchomości

1 708/3 wraz z udziałem 14 części w drodze wewnętrznej 

nr ewid. 708/1 o pow. 0,0852 ha
0,0707 ha

42 000,00 zł 

+ 23%VAT

czterdzieści dwa tysiące złotych 

00/100) + 23% podatku VAT

2 708/4 wraz z udziałem 14 części w drodze wewnętrznej 

nr ewid. 708/1 o pow. 0,0852 ha
0,0706 ha

42 000,00 zł

+ 23%VAT

czterdzieści dwa tysiące złotych 

.00/100)+23% podatku VAT

3 708/5 wraz z udziałem 14 części w drodze wewnętrznej 

rjr ewid. 708/1 o pow. 0,0852 ha
0,0707 ha

42 000,00 zł 

+ 23%VAT

czterdzieści dwa tysiące złotych

00/100)+23% podatku VAT

4 708/6 wraz z udziałem 14 części w drodze wewnętrznej 

nr ewid. 708/1 o pow. 0,0852 ha
0,0744 ha

44 000,00 zł 

+ 23%VAT

czterdzieści cztery tysiące złotych 

00/100) + 23% podatku VAT

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości 
został przeprowadzony w dniu 27 września 2016 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali narad 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości po 8.000,-zł. /słownie: osiem tysię
cy złotych 00/100/ na każdą z działek należy wpłacić na konto Urzędu Miasta 
Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A.

I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r. lub .w kasie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 23 grudnia 2016 r. do godz. 14-tej.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. ra
chunek bankowy do dnia 23 grudnia 2016 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 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. 222.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również pod adresem: www.tarnobrzeg. 
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w siedzibie 
Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 21 listopada 
2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 oraz na 
tablicach ogłoszeń na terenie miasta Tarnobrzega wy
kazów dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargo- 
wym na rzecz najemców lokali mieszkalnych: 
-nr 24 położonego w Tarnobrzegu przy ul. M. Dą

browskiej 26 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do 
wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali 
oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części grun
tu ozn. nr ewid. 2702/3 o pow. 0,0801 ha na którym 
zlokalizowany jest ww. budynek mieszkalny.

- nr 9 położonego w Tarnobrzegu przy ul. Dekutow- 
skiego 1 wraz ze sprzedażą udziałów w częściach 
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do 
wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali 
oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste części grun
tu ozn. nr ewid. 2123/6 o pow. 0,0366 ha na którym 
zlokalizowany jest ww. budynek mieszkalny.
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 dostępna jest również w internecie pod 
adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl
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INFORMACJA
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 21 listopada 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazów:
• nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu obręb Sobów 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

• nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu przy ul. Le
śnej obręb Mokrzyszów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pod zabudowę 
usługowo-sportową i rekreacyjną.

• nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy ul. 
Miłej obręb Mokrzyszów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pod zabudo
wę mieszkaniową jednorodzinną oraz zieleń izolacyjną ze strefą zakazu zabudowy w odległości 50 m od 
stopy wału przeciwpowodziowego, bez możliwości odstępstwa od tego zakazu, za wyjątkiem przebudowy 
i rozbudowy już istniejących zabudowań.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodar

ki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, pok. 38 oraz telefonicznie tel. 15 822 65 70, wew. 222.
Informacja niniejsza umieszczona jest w Internecie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.

Urząd Miasta Tarnobrzega

INFORMACJA 
Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 01 grudnia 
2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 wykazu 
dotyczącego nieruchomości gruntowych stanowią
cych własność Gminy Tarnobrzeg, położonych w Tar
nobrzegu przeznaczonych do oddania w najem lub 
dzierżawę na okres do 3 lat. 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.

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

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 - Grzegorz Kiełb, tel. 15 8221149 
z-ca prezydenta - Józef Motyka 
z-ca prezydenta - Wojciech Brzezowski 
skarbnik-Urszula Rzeszut
sekretarz Miasta - Przemysław.Rękas

Wydziały przy ul. Kościuszki 32
• Wydział Organizacyjny
• Wydział Budżetu i Finansów
• Wydział Promocji Sportu i Kultury
• Biuro Kontroli
• Biuro Obsługi Prawnej
• Doradca Prezydenta ds. Zdrowia
• Biuro Rady Miasta
• Przew. RM - Kamil Kalinka, tel. 15 822 71 39

Wydziały przy ul. Mickiewicza 7
• Biuro Obsługi Interesantów
• Centrum Obsługi Inwestora
• Biuro Zamówień Publicznych
• Wydział Edukacji i Zdrowia
• Wydział Środowiska i Rolnictwa
• Wydział Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej
• Wydział Urbanistyki, Architektury

i Budownictwa
• Wydział Techniczno-lnwestycyjny

i Drogownictwa
•Wydział Komunikacji
• Wydział Spraw Obywatelskich
• Urząd Stanu Cywilnego
• Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
• Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy 

Pomocowych
• Kasa Urzędu Miasta
• Informacja-Kancelaria
• Miejski Rzecznik Konsumentów

(dyżur: wt., śr., pt.)

Wydziały przy ul. Kościuszki 30
• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego
• Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. 986

Godziny pracy Urzędu Miasta 
poniedziałek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 (BOI ul. Mickiewicza7) 
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30

Miejski Informator Samorządowy

Merkuriusz M| 
tarnobrzeski
Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprać, ma
teriałów: Joanna Lewicka, Joanna Rybczyńska, 
Robert Chrząstek.
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