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TO JUŻ CZWARTY RAZ! ABSOLUTORIUM DLA
BURMISTRZA NAMYSŁOWA
19 czerwca br. o godz. 12.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Namysłowie.
W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza
Namysłowa. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie opinii z badania wykonania budżetu Gminy
Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa, zgodnie z którą
Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie Burmistrzowi Namysłowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2011 rok. Po przedstawieniu wymienionych dokumentów Przewodniczący oddał głos radnym. Nie podjęto dyskusji wiec Przewodniczący Rady odczytał treść
projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa i zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. „Za” jej przyjęciem głosowało 14. radnych, przeciwnych nie było, 7. wstrzymało się od głosu. W rezultacie uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Burmistrza Krzysztofa Kuchczyńskiego z gratulacjami, życząc jednocześnie dalszych
sukcesów w pełnieniu funkcji burmistrza.
Burmistrz, dziękując Radzie za udzielenie absolutorium, pokreślił, że to uznanie należy się całemu samorządowi namysłowskiemu.
Na tan sukces składa się bowiem praca wielu ludzi na różnych szczeblach, tj. sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, dyrektorów
i nauczycieli jednostek podległych, prezesów spółek gminnych, jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miejskiego,
a także Radnym Rady Miejskiej.
Miłym akcentem stało się wystąpienie jednego z mieszkańców, który przedstawił się jako emeryt, od kilku lat mieszkający w Namysłowie. Wyraził słowa uznania dla poczynań włodarzy miasta, a zwłaszcza dla Burmistrza Kuchczyńskiego, dzięki któremu nastąpiła
w mieście „rewolucja infrastruktury drogowej i kolejowej”, powstały nowe obiekty sportowe, tj. boiska, basen. Podkreślił także znaczenie przejęcia od PKP budynku dworca – umożliwiło to jego remont oraz zagospodarowanie terenu wokół.
JG

NAJLEPSI UCZNIOWIE ROKU
SZKOLNEGO 2011/2012

DZIEŃ DZIECKA
W NAMYSŁOWSKIEJ „TRÓJCE”

28 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie burmistrz
Namysłowa Krzysztof Kuchczyński wraz z zastępcą Andrzejem Gallą wręczali nagrody szkolnym prymusom – za uzyskanie najwyższej średniej ocen oraz zwycięzcom olimpiad (za zajęcie od I do III miejsca) w etapach gminnych wojewódzkich
konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2011/2012.
We wręczaniu nagród burmistrzom pomagali: naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Fizycznej – Sławomir Hinborch oraz
inspektor ds. przedszkoli w Urzędzie Miejskim w Namysłowie Grażyna Burkiewicz.
- Wyróżniono 71 uczniów, w tym 29. otrzymało stypendium,
którego wysokość była uzależniona od osiągnięć uczniów - powiedziała Grażyna Burkiewicz.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali także pamiątkowe statuetki,
nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne i dyplomy.
JG

„A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi,
które jest jako motyl i ptaszek i kwiat...
Spójrz w oczy swego dziecka,
w sercu ci się zbudzi radość,
której nie zaćmi najsmutniejszy świat.”
Julian Ejsmond

Radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół
wieku, na stałe już wpisało się w kalendarz dni świątecznych.
Ma uświadamiać i przypominać, że dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy gwarantowanych
Deklaracją Praw Dziecka.
Dziś w naszej cywilizacji każdy dzień jest dniem dziecka.
Dniem miłości do niego, stałej opieki, troski o jego teraźniejszość
i przyszłość. Nikt nie kwestionuje jego prawa do życia, nauki,
zabawy, prywatności, itp. Same dzieci nie wyobrażają sobie, że
mogłoby być inaczej. Dzień Dziecka nie kojarzy im się z ciemnymi kartami historii i znamiennymi datami.
Nie wnikają w przeszłość, swoje przywileje i prawa traktują jako przynależne, czasem jako uciążliwe, protestując przeciw
konieczności nauki, czy opiece ograniczającej ich zachłanność
na życie. W kalendarzowym Dniu Dziecka oczekują zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez
i większej swobody. Przecież to ich dzień. Tęczowy dzień uśmiechu i radości, jeden z najważniejszych i najobfitszych w roku.
I w naszej szkole Dzień Dziecka to szczególne święto. Dzieci uwielbiają być w centrum zainteresowania i tego dnia mają
wreszcie taką okazję. Przejmują inicjatywę, po prostu rządzą.
A tego dnia działo się, a działo…
Na znak EURO 2012 uczniowie urządzili festyn państw eu2
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Starosta Namysłowski nie wyegzekwował od projektanta właściwego opracowania projektu budowlanego, co spowodowało zaprojektowanie rowów odwadniających, znajdujących się w śladzie
starego rowu, pomijając fakt istnienia drzew na tym gruncie, co
w istocie spowodowało odstąpienie inwestora od ich wykonania
i wybudowania w tym miejscu dołów chłonnych (wykonanych niestarannie, na co również wskazuje ekspertyza), o przypadkowej lokalizacji, co wymusiło wybudowanie dodatkowych zjazdów z gruntów rolnych na drogę powiatową.
Nieprawdziwe jest zatem zawarte w artykule stwierdzenie „zarzuty Wojewody tak dalece odbiegały od stanu faktycznego”. Z powodu podobnej manipulacji ustaleniami zawartymi w ekspertyzie
zaprotestował jej autor, składając na Sesji Rady Powiatu w dniu 28
grudnia 2012 r. oświadczenie w związku z wystąpieniem w tej sprawie Radnego Pana Michała Ilnickiego, wyrażając „swoje zaniepokojenie subiektywną oceną wniosków w niej zawartych”. Ekspertyza „zawiera bowiem uwagi dotyczące projektu budowlanego
i zrealizowanych robót drogowych – z jednej strony, a z drugiej
zakresu prac jakie należy wykonać w celu zapewnienia trwałości
obiektu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Ekspertyza nie
zawiera oceny zrealizowanych robót drogowych w kategorii dobrze – źle, lecz zgodności z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.
U. Nr 43 z 1999 r. Na przedmiotowym odcinku drogi występuje
wiele niezgodności z warunkami określonymi w powyższym Rozporządzeniu.”

ropejskich. Każda klasa przedstawiła wylosowane państwo, jego
kulturę, charakterystyczne, ciekawe miejsca, znanego sportowca
i kuchnię. Oczywiście nie obyło się bez współzawodnictwa, każdy chciał być najlepszy, najbardziej oryginalny. Była naprawdę
pyszna zabawa. I to dosłownie „pyszna”, gdyż posmakowaliśmy
wielu potraw. Były: pierogi ruskie, sałatka grecka, francuskie rogaliki croissant, oczywiście polski schabowy i mnóstwo słodkich
ciast.
Po tej kulinarnej uczcie przyszedł czas na spalenie kalorii.
Odbył się sportowy turniej. I natychmiast wszyscy zapomnieli
o pełnych brzuchach i walczyli jak lwy. Pozostali z entuzjazmem
kibicowali swojej klasie. Nie będę wymieniać, kto zwyciężył, bo
przecież tego dnia wszystkie dzieci są zwycięzcami. Po tym szaleństwie nasze gardła ochłodził lodowy poczęstunek od NESTLE.
To jeszcze nie koniec. Było coś dla ciała, to teraz coś dla ducha.
Klasa IV b przygotowała dla wszystkich inscenizację baśni
pt.: „Śpiąca królewna”. Młodzi aktorzy grali wyśmienicie, byli
przekonujący i świetnie przygotowani. Całość uświetniła piękna
scenografia i muzyka. Spektakl nagrodzono gromkimi brawami.
Za tę chwilę kultury dziękujemy Katarzynie Kupniewskiej.
I ja tam byłam, miód i wino piłam, i świetnie się z dziećmi
bawiłam.
Wróżka, która spełnia marzenia dzieci.

SPROSTOWANIE DO ART. „DROGA

JG

GŁUSZYNA – BRZEZINKA – WOJEWODA
NIE MIAŁ RACJI”

UWAGA REMONTY!

W związku z interwencją Rzecznika Prasowego Wojewody
Opolskiego, w sprawie opublikowania sprostowania do artykułu: „Droga Głuszyna – Brzezinka – Wojewoda nie miał racji”, zamieszczamy poniżej jego treść. Wyrażamy jednocześnie
nadzieję, że to po raz ostatni na łamach „Gazety Namysłowskiej” zmuszeni jesteśmy do poruszania wszystkim już znanego
tematu.
„Wojewoda Opolski stwierdził nieważność decyzji Starosty
Namysłowskiego o pozwoleniu na przebudowę drogi powiatowej
Głuszyna-Brzezinka, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa.
Oznacza to, że wydane pozwolenie na budowę, a nie wykonanie
inwestycji, rażąco narusza prawo.
Przywołana w artykule ekspertyza z 10 października 2011 r.
miała natomiast na celu ustalenie, czy droga, po jej przebudowie,
może być bezpiecznie użytkowana oraz czy jest zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie. Było to konieczne, jak stwierdził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowski w swojej
decyzji „w celu doprowadzenia przedmiotowej budowy do stanu
zgodnego z prawem”.
Stwierdzenie w ekspertyzie, że „w terenie nie wykroczono poza
pas drogi wskazany w projekcie”, nie daje podstaw do twierdzenia, iż „Wojewoda nie miał racji”. Szerokość pasa drogowego po
przebudowie odpowiadająca szerokości wskazanej w projekcie nie
zmienia faktu, iż inwestycja ta naruszyła nieruchomości nie będących własnością Powiatu Namysłowskiego. Przebudowana droga
zaprojektowana została na częściach pięciu działek nie stanowiących własności powiatu Namysłowskiego. Wojewoda szczegółowo
udokumentował ten fakt w swojej decyzji.

Rozpoczęty w styczniu br. remont ulicy Dubois, tj. jej odcinka
od ulicy Bolesława Chrobrego do Komuny Paryskiej, dobiegł
końca.
Na wspomnianym fragmencie drogi odnowiona została zarówno część przeznaczona na jezdnię, jak i chodnik. Roboty drogowe
kontynuowane są natomiast na odcinku od ulicy Wojska Polskiego
do ulicy Pocztowej. Przed nami również naprawa kolejnych odcinków ulicy, tj. Pocztowa – Harcerska, Wały Jana III – Plac Wolności. Planowany termin zakończenia remontów to sierpień 2012 r.
JG

ARiMR INFORMUJE
Rolnicy, którzy na skutek działania siły wyższej, np. gradobicia czy deszczy nawalnych, ponieśli w gospodarstwach rolnych
szkody, zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia zdarzenia
do ARiMR.
Rolnik ma 10 dni roboczych na zgłoszenie kierownikowi biura
powiatowego ARiMR, że w jego gospodarstwie wystąpiły szkody, które uniemożliwiają mu wywiązanie się z zobowiązań wobec Agencji, dotyczących dopłat bezpośrednich, a także wsparcia
obszarowego wypłacanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 czyli Programu rolno środowiskowego oraz zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne, jak
również wsparcia ONW. Rolnik w tym terminie powinien zgłosić
także, że nie może wypełnić obowiązków wynikających z określonych norm i wymogów wzajemnej zgodności. Termin na zawiadomienie o zaistniałej sytuacji ARiMR liczony jest od dnia, w któ3
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rym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Informując
kierownika o zaistniałej sytuacji rolnik powinien przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie strat - np. protokół oszacowania
szkód. Jeżeli w ciągu dziesięciu dni rolnik nie zgłosi kierownikowi
biura powiatowego ARiMR zdarzenia, musi się liczyć z tym, że
nałożone zostaną na niego sankcje za nie wywiązanie się ze zobowiązań wobec ARiMR.
JG

UWAGA WŁAMANIA !
reklama płatna

W czerwcu br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie zostali powiadomieni o włamaniach do domków jednorodzinnych na terenie Namysłowa. Policjanci apelują do
właścicieli, aby w jak najlepszy sposób postarali się zabezpieczyć swoje mienie przed złodziejami.
Do wymienionych przestępstw dochodzi najczęściej w porze
wieczorowo – nocnej, a także w godzinach przedpołudniowych.
Sprawcy, dostają się do wnętrza budynków przez okna piwniczne
lub drzwi balkonowe, wyłamując je, bądź wykorzystując nieuwagę
mieszkańców, którzy pozostawiają je uchylone.
W maju, na terenie osiedli domków jednorodzinnych, doszło
do licznych włamań w porze nocnej. Sprawcy, gdy właściciele domów spali, weszli do środka przez uchylone okna lub wyłamując
słabiej zabezpieczone włazy piwniczne. Na początku czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie odnotowali
także włamania się do domów jednorodzinnych w porze przedpołudniowej, gdzie sprawcy wykorzystali brak nadzoru ze strony
właścicieli. Co zastanawiające – przestępcy swoim zachowaniem
nie zwrócili uwagi sąsiadów. Najczęściej złodzieje kradną pieniądze oraz biżuterię. Straty pokrzywdzeni oszacowali nawet na 22
000 złotych.
Policjanci zwracają się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji o podejrzanych sytuacjach czy osobach dokonujących na
przykład obserwacji na terenie osiedli domków jednorodzinnych,
a także poruszających się pojazdami na obcych tablicach rejestracyjnych. W razie niepokojących zdarzeń należy zadzwonić pod nr
alarmowy 997 lub 112 (z tel. kom.) oraz kontaktować się z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Namysłowie pod nr tel: 77 403 91 48 lub 77 403 92 25. Policjanci zapewniają o zachowaniu anonimowości osób informujących.
Porady jak zabezpieczyć mieszkanie przed kradzieżą dostępne
na stronie www.namyslow.eu.

odwiedzające swoje rodziny i znajomych, a także zaproszonych
gości, m.in. zastępcę burmistrza Namysłowa Andrzeja Gallę, ks.
Proboszcza Przemysława Palucha oraz ks. Szymona Helwina.
W programie przewidziano między innymi: gry, konkursy, zabawy dla dzieci prowadzone przez Krzysztofa Surdyka z NOK, zabawę taneczną na parkiecie przy występach Studia Piosenki NOK
– Zespołu Filcowianki oraz zespołu Skowronki Przeczowskie, pomiar cukru i ciśnienia przez Namysłowskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz pielęgniarkę Elżbietę Helwin. Imprezę urozmaicił
przyjazd zaprzyjaźnionego Patrolu Rowerowego z Namysłowa,
pasjonatów z Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów
oraz niespodziewane pojawienie się przebranych w kostiumy Arabów z żonami. Bufety i stoiska gastronomiczne oferowały m.in.
kawę, herbatę, ciasta, zapiekanki, kiełbasę z grilla, „wiejski kociołek”, lody oraz napoje. Nie zabrakło dobrych humorów i słonecznej pogody. Dzieci korzystały z uciech na placu zabaw, zjeżdżały
na dmuchanej zjeżdżalni, skakały na trampolinie, a także uczestniczyły w malowaniu twarzy.
Serdeczne podziękowania kierujemy także do sponsorów, dzięki którym udało się zorganizować tę imprezę. Są to m.in.: Urząd
Miejski i Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Maryniak Rzeźnictwo-Wędliniarstwo, Bank Spółdzielczy w Wołczynie i Bank
Spółdzielczy w Namysłowie, firma Dziedzic Producent Krzeseł
Biurowych i Kawiarnianych, Sklep Sportowy Kita Halina, Zakład
fryzjerski Krystyna Greloch oraz „EKOWOD” Spółka z o.o. w Namysłowie.

JG wg inf. Katarzyny Ulbrych

Joanna Wróblewska

FESTYN RODZINNY
W ZIEMIEŁOWICACH

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W JASTRZĘBIU
20. czerwca br. w ZSP w Jastrzębiu odbył się turniej mini
piłki nożnej, w którym uczestniczyły drużyny ze szkół podstawowych w Kamiennej, Ligocie Książęcej, Głuszynie oraz
Jastrzębiu.

reklama płatna

W sobotę 16 czerwca br. przy świetlicy wiejskiej w Ziemiełowicach odbył się Festyn Rodzinny.
Inicjatorką imprezy była sołtys Ziemiełowic Ewa Mleczko,
a w jej przygotowaniu pomogły Rada Sołecka, Rada Kościelna,
Grupa Odnowy Wsi, Namysłowski Ośrodek Kultury oraz zaangażowani społecznie mieszkańcy miejscowości.
Festyn jest kontynuacją corocznego Dnia dla Dziecka, który od
kilku lat był organizowany w czerwcu w Ziemiełowicach i cieszył
się dużą frekwencją. Ideą Festynu Rodzinnego jest włączenie rodziców i całych rodzin do wspólnego spędzenia wolnego czasu na
zabawie. Impreza ta przyciągnęła także wielu przyjezdnych, osoby
4
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Celem turnieju, zorganizowanego przez nauczycielkę wychowania fizycznego w Jastrzębiu – Aleksandrę Niedźwiecką – Borgulat, było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia oraz
rozwijanie zainteresowań piłka nożną.
Po zaciętych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców turnieju.
I miejsce zajęła drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Kamiennej, II - drużyna z ZSP w Jastrzębiu, natomiast III - chłopcy
z ZSP w Głuszynie.
Kapitanowie zwycięskich drużyn odebrali pamiątkowe puchary.
W czasie turnieju wyłoniono również króla strzelców, którym został
Kewin Kurdziel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu.
Zawody były bardzo dobrze zorganizowane, towarzyszyła im
zdrowa rywalizacja, piękna pogoda, a uczniom i ich opiekunom
sprawiły wiele radości.
Aleksandra Niedźwiecka – Borgulat

„NAMYSŁOWSKA WIOSNA EKOLOGICZNA”

reklama płatna

10 czerwca br. o godz. 10.00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego odbył się finał XVII edycji gminnego konkursu ekologicznego pn.: „Namysłowska Wiosna Ekologiczna”.

niu terenów zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej. Działka wolna jest
od obciążeń i zobowiązań.
Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego teren działki
oznaczony jest symbolem D.9MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub zespół takich obiektów, przy
czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi
rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki
i oświaty, kultury i rozrywki oraz inne o podobnym charakterze, wraz
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do
dnia 13 sierpnia 2012 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Nadrzędnym celem konkursu było wyłonienie szkół i przedszkoli charakteryzujących się największą aktywnością i inicjatywą
w prowadzeniu edukacji ekologicznej.
Do konkursu zgłosiło się 14 placówek oświatowych z terenu
gminy: 7 przedszkoli i 7 szkół podstawowych.
W ramach całorocznej pracy, placówki wykazały się ogromnym
zaangażowaniem w edukację ekologiczną. Prowadzone były zajęcia o tematyce ekologicznej, nie brakowało konkursów, olimpiad,
wycieczek i warsztatów oraz udziału dzieci i młodzieży w przywracaniu zdegradowanych terenów do przyrodniczej równowagi.
5 czerwca br. przeprowadzony został konkurs wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii. Uczniowie szkół podstawowych wykazali
się szeroką znajomością zagadnień z dziedziny ekologii i ochrony
środowiska. Najlepszymi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Namysłowie: Maciej Świerczyński, Jakub Mann,
Joanna Musztyfaga oraz uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głuszynie: Oliwia Gorzyńska, Bartosz Judziński,
Piotr Baran.
Szczególowe informacje na stronie: www.namyslow.eu

INFORMACJA
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois nr 3
(budynek A, I piętro, obok pokoju nr 22), wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej działkę numer 105/6
o pow. 0,3304 ha, k. m. 1, położoną w Bukowie Śląskiej. Działka jest
niezabudowana, o rozłogu zbliżonym do prostokąta, o lokalizacji narożnej. Na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest
symbolem Rpo – tereny ośrodków obsługi rolnictwa.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie, tj. do
dnia 17 sierpnia 2012 r.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

JG

INFORMACJA
Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois 3 (budynek
A, I piętro, obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmującej działkę numer 222/7 o pow.
0,5808 ha, k. m. 1. Nieruchomość jest położona w Namysłowie, w peryferyjnej strefie miasta, przy trasie drogowej Namysłów – Oława, w otocze-
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sokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2 100,00 zł, płatna do dnia 20
sierpnia 2012r. (decyduje data uznania rachunku bankowego ZAN Sp.
z o.o. przelewem na rachunek ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34
8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o koszty przygotowania dokumentacji, podatek VAT plus koszty ogłoszenia
płatna będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej na rachunek ZAN Sp. z o.o. nr 34 8890
0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych
z nabyciem nieruchomości.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2
oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108) oraz uchwały nr 2/1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Administracji Nieruchomości
„ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia
18 stycznia 2012r.
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej na działce nr 955/22, k.m. 7, o pow. 0,0057
ha, przy ul. 3 Maja 10a zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, przeznaczonym do rozbiórki, o pow. zabudowy wynoszącej
64,50 m2.
Cena wywoławcza wynosi - 20 500,00 zł

Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując
o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. 774 – 107 - 275.
Prezes Zarządu
Michał Ilnicki

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2012r. godz. 10.00 w siedzibie „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1.

OGŁOSZENIE

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2 050,00 zł płatna do dnia 20
sierpnia 2012r. (decyduje data uznania rachunku bankowego ZAN Sp.
z o.o. rzelewem na rachunek ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34 8890
0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu, powiększona o koszty przygotowania dokumentacji, podatek VAT plus koszty ogłoszenia
płatna będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej na rachunek ZAN Sp. z o.o. nr 34 8890
0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych
z nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując
o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. 774 – 107 - 275.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2
oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z) oraz uchwały nr 2/1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Administracji Nieruchomości
„ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia
18 stycznia 2012r.
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości położonej na działce nr 955/24 k.m. 7 o pow. 0,0181 ha,
przy ul. 3 Maja 14a zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, przeznaczonym do rozbiórki, o pow. zabudowy wynoszącej 102,00
m2 oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym, przeznaczonym do
rozbiórki o pow. zabudowy 22,20 m2.

Prezes Zarządu
Michał Ilnicki

Cena wywoławcza wynosi - 23 000,00 zł

OGŁOSZENIE

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2012r. godz. 11.00 w siedzibie „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 oraz
art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr
207, poz. 2108) oraz uchwały nr 2/1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie z dnia 18 stycznia 2012r.
Zarząd „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2 300,00 zł, płatna do dnia 20
sierpnia 2012 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego ZAN Sp.
z o.o. przelewem na rachunek ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie nr 34
8890 0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nieruchomości osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o koszty
przygotowania dokumentacji, podatek VAT plus koszty ogłoszenia
płatna będzie jednorazowo przelewem najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej na rachunek ZAN Sp. z o.o. nr 34 8890
0001 0026 8279 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Nabywca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych
z nabyciem nieruchomości.
Zarząd Spółki może odwołać przetarg z ważnych przyczyn informując
o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Bliższych informacji udziela Robert Radomski tel. 774 – 107 - 275.

nieruchomości położonej na działce nr 955/26, k.m. 7, o pow. 0,0183 ha,
przy ul. 3 Maja 12a zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, przeznaczonym do rozbiórki o pow. zabudowy wynoszącej 60,00 m2
oraz budynkiem gospodarczym, wolnostojącym, przeznaczonym do rozbiórki o pow. zabudowy 26,40 m2 .
Cena wywoławcza wynosi - 21 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2012r. godz. 10.30 w siedzibie „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Dubois 5, pokój nr 1.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wy-

Prezes Zarządu
Michał Ilnicki
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108), w związku
z zarządzeniem Nr 266/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012
r. w sprawie zbycia nieruchomości,
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
1). działki nr 534/61 obszaru 0,0873 ha, cena wywoławcza - 36 797,00 zł,
2). działki nr 534/62 obszaru 0,0873 ha, cena wywoławcza - 36 797,00 zł,
3). działki nr 534/76 obszaru 0,0963 ha, cena wywoławcza - 40 590,00 zł,
4). działki nr 534/74 obszaru 0,0877 ha, cena wywoławcza - 36 966,00 zł,
5). działki nr 534/73 obszaru 0,0871 ha, cena wywoławcza - 36 713,00 zł,
6). działki nr 534/75 obszaru 0,0875 ha, cena wywoławcza - 36 881,00 zł,
7). działki nr 534/65 obszaru 0,0873 ha, cena wywoławcza - 36 797,00 zł,
8). działki nr 534/60 obszaru 0,0871 ha, cena wywoławcza - 36 713,00 zł,
9). działki nr 534/77 obszaru 0,0934 ha, cena wywoławcza - 39 368,00 zł,
10). działki nr 534/71 obszaru 0,0871 ha cena wywoławcza - 36 713,00 zł,
11). działki nr 236/23 obszaru 0,1036 ha, cena wywoławcza - 30 572,00 zł.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 268/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie zbycia nieruchomości,
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości Ligotka, obejmującej działkę nr 110/2 k. m. 1, obszaru
0,3900 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą numer OP1U/00044607/5. Nieruchomość położona jest w regionie wiejskim, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, rozłóg działki jest nieregularny. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Ligotka zatwierdzonym Uchwałą
Nr XXIII/339/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 39 poz. 253 z 17 maja 2001 r.) działka oznaczona
jest symbolem Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub
szeregowa o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).

Wyżej wymienione działki są niezabudowane, bez obciążeń i zobowiązań, przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, położone w Namysłowie w pobliżu ul. 1 Maja (za wyjątkiem działki numer
236/23, która położona jest w pobliżu ulicy Oławskiej).
Na działkach numer 534/65 i 534/71 zlokalizowana jest sieć wodno-kanalizacyjna.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi cenę netto. Ustalona cena
z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Cena wywoławcza - 51 714,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście złotych
00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2012 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3,budynek A,
pokój nr 9 C (mała sala narad).

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena
z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi 5 171,40 zł
(słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 40/100).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce, w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 1 sierpnia
2012 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78
8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek VAT
oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w „Gazecie
Namysłowskiej” i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie, tel.7741- 90- 338 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 9:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce, w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatna do dnia 6 sierpnia
2012 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78
8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek
VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do
sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.

reklama płatna

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 7741- 90 – 338 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), w związku z zarządzeniem Nr 267/VI/12 Burmistrza Namysłowa z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie zbycia nieruchomości,

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108), w związku
z zarządzeniem Nr 180/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 listopada
2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości,

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

Burmistrz Namysłowa
ogłasza
II publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 1103/7 k. m. 10, obszaru 0,0266 ha,
niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w
Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
OP1U/00020404/8. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta – strefie lokalnego centrum handlowego, parkingu, terenów zabudowy
mieszkaniowej i usługowej, teren w pełni uzbrojony. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej rozumianej jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub wielorodzinny, budynek mieszkalno-usługowy lub zespół takich obiektów, przy czym za funkcję usługowe uznaje się usługi handlu
detalicznego, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne,
usługi administracyjno-biurowe, usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, usługi kultury i rozrywki oraz inne o podobnym
charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Dojazd do
drogi dla nieruchomości na rzecz każdoczesnych właścicieli działki numer
1103/7 będzie się odbywał na podstawie ustanowionej służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 1103/9 stanowiącą własność Zakładu
Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 5

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej
w miejscowości Żaba, obejmującej działkę nr 159/2 k. m. 1, obszaru
1,0200 ha, niezabudowanej, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd
Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr OP1U/00078257/3. Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej wiejskiej i gruntów rolnych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi
Minkowskie, Żaba Duża, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/343/01 Rady
Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr
24 poz. 117 z 3 kwietnia 2001 r.) działka oznaczona jest następującymi
symbolami:
- Mr – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną,
- Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa
o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku),
- Rp – przeznaczenie podstawowe – tereny użytków rolnych – uprawy
polowe (grunty orne).
Cena wywoławcza - 85 626,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć
00/100 zł).
Wadium wynosi - 8 562,60 zł
(słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 60/100 zł).

Cena wywoławcza - 84 801,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden złotych 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Ustalona cena
z przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.
Wadium wynosi – 8 480,10 zł
(słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 10/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 10:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce, w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatna do dnia 6 sierpnia
2012 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78
8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty przygotowania
dokumentacji dla działki, niezbędne do sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
I publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbył się w dniu 30
marca 2012 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 7741- 90 – 338 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2012 r. o godzinie 12:00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois nr 3, pokój nr 21.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatna do dnia 30 lipca 2012 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001
0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień
wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
osobie, która wygra przetarg. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
Cena nieruchomości ustalona w przetargu powiększona o podatek
VAT oraz koszty przygotowania dokumentacji dla działki, niezbędne do
sprzedaży, płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy
notarialnej przenoszącej na nabywcę własność nieruchomości.
Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 7741- 90 – 338 (w godzinach pracy Urzędu)
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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nia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości. Opłaty czynszu
z tytułu najmu lokalu regulowane są miesięcznie do 10 – tego dnia każdego
miesiąca. Stawki czynszu ulegają corocznie zmianie w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł, najpóźniej do godz. 14,00 w dniu 23 sierpnia 2012 roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000
1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która wygra
przetarg. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy najmu - wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego. Pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy. Umowa najmu
zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na czas
nieokreślony. Lokal użytkowy zostanie przekazany najemcy dnia 31 sierpnia
2012 roku. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie ( www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na terenie wsi Brzozowiec.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu najmu i warunków najmu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek A, I piętro, pokój Nr 20, tel. 77 – 41 – 90
- 333 (w godzinach pracy Urzędu).
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.
zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm.),
w związku z zarządzeniem Nr 183/VI/11 Burmistrza Namysłowa z dnia 23
listopada 2011 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego,
Burmistrz Namysłowa
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem lokalu o pow. 40,60 m² wraz z magazynem o powierzchni użytkowej 6,96 m², znajdującego się w budynku położonym na terenie wsi
Brzozowiec, stanowiącym własność Gminy Namysłów.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów działkanr 677 przeznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i gospodarczej związanej z produkcją rolną, ponadto działka znajduje
się w granicy obszaru chronionego krajobrazu.
Wyżej wymieniony lokal użytkowy zostanie przeznaczony na prowadzenie
działalności gospodarczej – sklep branży spożywczo - przemysłowej. Lokal jest
wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
Powierzchnia lokalu wynosi 40,60 m². Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² powierzchni lokalu wynosi 9,37 zł (słownie
złotych: dziewięć 37/100 zł).
Powierzchnia magazynu wynosi 6,96 m. Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1m² powierzchni magazynu wynosi 3,68 zł (słownie złotych: trzy 68/100 zł). Do stawki czynszu doliczany jest podatek VAT
w wysokości 23 %.
Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, pokój nr
20, I piętro.
Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponosze-

INFORMACJA

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Dubois 3 (budynek A, I piętro obok pokoju nr 22) wywieszony został wykaz gruntów,
stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów, przeznaczonych do:
- dzierżawy na działalność gospodarczą;
- dzierżawy na cele rolne.
Burmistrz Namysłowa
Krzysztof Kuchczyński
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Od 2012 roku „Gazeta Namysłowska” dostępna jest
również w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego: www.namyslow.eu

reklama płatna

Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub 77-40-44-675 lub 77-41-69-009
Straż Pożarna, tel.: 998
Policja, tel.: 997 lub 112 (z tel. komórkowego)
Pogotowie Gazowe, tel.: 992
Pogotowie Energetyczne, tel.: 991
Pogotowie Wod. - Kan., tel.: 77-41-00-962
Pogotowie Ciepłownicze, tel.: 77-41-01-201 lub 77-41-00-550
Straż Miejska, tel.: 500 145 770 lub 512 332 009

reklama płatna

Telefony zaufania:
Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
tel.: 22-66-87-000
Ogólnopolski Telefon dla Osób z Problemem Narkotykowym,
tel.: 801-199-990

„Gazeta Namysłowska”:
Redaktor naczelny - Jolanta Grabowska; Wydawca - Urząd Miejski w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.
Kontakt: Urząd Miejski w Namysłowie, tel. (77) 41-90-344, fax (77) 41-00-334, e-mail: komunikacja.spoleczna@namyslow.eu.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i korespondencji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów w materiałach niezamówionych i zmian w ich tytułach. Druk: Zakład Poligrafii i Reklamy Druk–Kolor–Offset Marek
Borecki & Wanda Borecka, 46–203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9, tel. (77) 41-71-560, e-mail: dko@adres.pl.
Nakład: 7300 sztuk.
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UROCZYSTE OTWARCIE DWORCA KOLEJOWO – AUTOBUSOWEGO
W NAMYSŁOWIE
23 czerwca br. na placu przed dworcem kolejowo – autobusowym w Namysłowie odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.
Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem, w którym burmistrz serdecznie powitał przybyłych gości, tj. przedstawiciela Urzędu
Marszałkowskiego Artura Rolkę - doradcę Marszałka Opolskiego, reprezentantów Polskich Kolei Państwowych w osobach: Tadeusza
Szulca Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu, Romana Nowackiego Dyrektora Projektu ds.
zagospodarowania nieczynnych dworców kolejowych, Józefa Muzykę Zastępcę Dyrektora ds. handlowo - eksploatacyjnych PKP, Sylwestra Brząkałę Dyrektora Opolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych oraz wykonawców odpowiedzialnych za remont budynku
dworca. Równie gorąco przywitani zostali Goście z miast partnerskich Gminy Namysłów - z Węgier, Rumunii, Niemiec i Ukrainy,
Wójtowie ościennych gmin, Radni Rady Miejskiej, Komendant Powiatowy Policji i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz wszyscy, licznie zebrani mieszkańcy Namysłowa.
Burmistrz przybliżył po krótce historię dworca, począwszy od roku 1868, kiedy to po raz pierwszy oddano dworzec kolejowy do
użytku, a skończywszy na najbardziej aktualnych wydarzeniach, takich jak: podpisanie umowy z PKP S.A., na mocy której dworzec
stał się własnością Gminy Namysłów oraz będące je następstwem - podjęte inwestycje.
Za pomoc w ich realizacji burmistrz serdeczne podziękowania złożył na ręce Marszałka Województwa Opolskiego - Józefa Sebesty, Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Krystiana Walkowiaka, Andrzeja Legędziewicza - odpowiedzialnego za wygląd architektoniczny obiektu oraz wykonawców prac: Firmie „KUBOT”, Przedsiębiorstwu „DAKAD”, Firmie „ZEC”
Namysłów, Przedsiębiorstwu Remontowo – Budowlanemu Janusza Czuczwary oraz Mariuszowi Czuczwarze z Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków Architektury. Wyrazem wdzięczności były wręczone wymienionym listy gratulacyjne.
Szczególne podziękowania burmistrz skierował do Tadeusza Szulca - Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
PKP we Wrocławiu, któremu to nadany został tytuł „Honorowego Obywatela Namysłowa”. W odpowiedzi, Dyrektor Szulc wręczył na
ręce burmistrza obraz przedstawiający odrestaurowany Dworzec Główny we Wrocławiu, które to dzieło, w najbliższym czasie, można
będzie zobaczyć w holu dworca kolejowo – autobusowego w Namysłowie.
Uroczystość zamknięto przycięciem wstęgi. Całość uświetnił koncert Namysłowskiej Orkiestry Dętej oraz występy dzieci z namysłowskich placówek oświatowych.
JG

OTWARCIE DWORCA OCZAMI
NAMYSŁOWIAN
„Słowa te piszę w czasie bezsennej ze wzruszenia nocy, po
otwarciu dworca kolejowego.
Niemal równo 67 lat temu, jako 5 letnie dziecko, wysiadłem
z towarowego wagonu, po ponad 3 tygodniowej podróży, by zacząć życie na „nowo”. Nasza rodzinna „podróż w nieznane” po
II wojnie światowej tu właśnie się zakończyła. Rozpoczęliśmy ją
w Zaleszczykach – zakończyła się na dzisiaj otwieranym – reanimowanym dworcu. Myślę, że wśród obecnych na tej uroczystości, byłem jedyną taką osobą. Przed oczami miałem, jak na filmie,
te dni … obok stali ubrani w ludowe stroje uczestnicy zespołu
artystycznego Koledżu Agrarnego z Zaleszczyk.
Piękny, odrestaurowany dworzec odżył i przypomniał tamte
chwile, których wielu nie doczekało, wielu z tych, którzy wtedy –
przed 67 laty (16 czerwca 1945 roku) tu na tym dworcu wysiedli
i tuż obok jeszcze kilka dni koczowali, szukając miejsca w opuszczonych domach.
Wzruszenie nie pozwoliło mi podziękować za to, że ten „historyczny” dla nas kresowian dworzec jest piękny i żyje! Czynię to teraz – a słowa szczególnej wdzięczności kieruję do pana
Tadeusza Szulca – Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu, któremu nadany został tytuł
Honorowego Obywatela Namysłowa oraz do Burmistrza pana
Krzysztofa Kuchczyńskiego, który to niezwykle trudne i skomplikowane zadanie podjął i doprowadził do końca z tak wspaniałym skutkiem.”
Mieszkaniec Namysłowa
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dok. ze str. 1
Wśród głównych punktów programu znalazło się m.in. uroczyste otwarcie dworca kolejowo – autobusowego w Namysłowie,
otwarty turniej tenisa ziemnego im. Mariana Marcinkowskiego, turniej szachowy o puchar Burmistrza Namysłowa, koncert zespołu
smyczkowego i zespołu perkusyjnego, koncert Namysłowskiej Orkiestry Dętej, występ zespołu „Namysłowianie”, bieg Namysłowian
dzieci i młodzieży, pokaz sztucznych ogni, parada Namysłowskiego Stowarzyszenia Motocyklistów, występ zespołu Zaleszczyki,
występy zespołów szkolnych, Klubu Tańca Towarzyskiego, Studia Piosenki, Fire Show Homines Ignis oraz występy gwiazd – Moniki
Biczysko wraz z zespołem, „Centrali 57” oraz zespołu „IRA”, „Formacja IN” i „Latające Talerze”.
Na uroczystości obecni byli także goście zagraniczni - z miast partnerskich Gminy Namysłów, tj. z Ukrainy, Niemiec, Rumuni
i Węgier.
22 czerwca nazwany został „Dniem Młodzieżowym”. Organizatorzy imprezy przeznaczyli go głównie na koncerty adresowane do
młodzieży. Gwiazdą wieczoru była „Formacja IN”.
Sobota rozpoczęła się na sportowo, a mianowicie otwartym turniejem tenisa ziemnego na kortach przy ulicy Pułaskiego. O godz.
11.00 odbyło się uroczyste otwarcie dworca kolejowo – autobusowego w Namysłowie, a o godz. 15.00 na namysłowskim rynku uroczyście wystartował „Rowerowy Patrol”. Zaraz po tym rozpoczął się bieg najmłodszych Namysłowian. Festyn na Namysłowskich
Błoniach uroczyście otworzył Burmistrz Namysłowa, zapraszając zgromadzonych do wspólnego świętowania. W tym dniu koncert
dali m.in. „Centrala 57” oraz „ IRA”. Jedną z atrakcji wieczoru był pokaz sztucznych ogni.
„Dzień Rodzinny”, tj. niedzielę 24 czerwca, uświetniła m.in. parada namysłowskich motocyklistów, koncert zespołu „Latające
Talerze” oraz Moniki Biczysko wraz z zespołem.
Oprócz wymienionych atrakcji, organizatorzy imprezy zapewnili jej uczestnikom także te, które gwarantują dużo większą dawkę
emocji. Namysłowianie mogli bowiem spróbować swoich sił skacząc na bungee lub bawić się w kolorowym, wesołym miasteczku.
JG

