
Z pracownikami Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu można 
się kontaktować: 
- telefonicznie - centrala urzę-

du 74 8560 599 lub bezpo-
średnio z poszczególnymi 
wydziałami (numery telefo-
nów poniżej) 

- e-mail - strzegom@strzegom.pl 
- platforma - www.eurzad.

strzegom.pl 

Zachęcamy do skorzystania 
z tego ostatniego rozwiązania. 
Pod tym adresem mogą pań-
stwo dokonać płatności zobo-
wiązań wobec gminy, a także 
skorzystać z interaktywnych 
formularzy. A to wszystko bez 
wychodzenia z domu. Sprawy 
pilne załatwiane będą tylko po 
wcześniejszej rejestracji „Umów 
wizytę w urzędzie” poprzez kon-
takt telefoniczny oraz platformę 
www.eurzad.strzegom.pl.

Ponadto, jeśli zajdzie pilna 
potrzeba przyjścia do Urzę-
du Miejskiego w Strzegomiu, 
prosimy o załatwianie spraw 
samodzielnie, bez osób towa-
rzyszących, z zachowaniem 
podstawowych zasad bezpie-
czeństwa, w tym bezpiecznej 
odległości co najmniej jednego 
metra pomiędzy pracownikiem 
a stroną.

Praca kasy UM w Strzegomiu 
pozostaje bez zmian:
poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-12.30
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Mieszkańcy Tomkowic, a szczególnie strażacy-ochotnicy z tego 
sołectwa mają szczególne powody do radości. Właśnie trwają 
prace fundamentowe w związku z budową remizy strażackiej. 
Ostatnio wykonano ławy fundamentowe pod budynek. Wcześ-
niej rozebrano istniejący budynek magazynowy. Zakończenie 
budowy planowane jest na koniec lipca 2021 r. O postępach prac 
będziemy informować na bieżąco. 

Zakład Usług Komunalnych Strzegom Sp. z o.o. informuje, 
że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w listopadzie będzie pracował inaczej. W dni powszednie tj. od 
poniedziałku do piątku PSZOK jest czynny w godzinach 7.00-
15.00. W sobotę jest nieczynny. 

Budują remizę w Tomkowicach

Pytamy 
radnych…
Publikujemy rozmowy z rad-
nymi na temat bieżących 
spraw oraz działań, jakie 
podejmuje Rada Miejska 
w Strzegomiu. W tym nu-
merze na nasze pytania od-
powiada radna Stanisława 
Górska.
 str. 2

Potrójne 
złoto!
W Poznan iu  14  paź- 
dziernika br. odbyły się 
Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików w judo, 
najważniejsze pod względem 
rangi, zaraz po mistrzostwach 
Polski. W stolicy Wielkopol-
ski judoczki AKS-u wywal-
czyły 3 złote medale!
 str. 8

remont 
„Fortu Gaj”
„Fort Gaj” to ważne miejsce 
w Strzegomiu. Wiemy już, 
kto będzie modernizował 
ten teren. Koszt rewitaliza-
cji I etapu wyniesie blisko  
4,5 mln zł. Termin reali-
zacji to koniec września 
2021 r. Środki na remont 
i modernizację „Fortu Gaj” 
będą pochodzić z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (ok. 2 mln zł) 
 i z budżetu gminy.
 str. 4

Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy Strzegom za 
pierwsze półrocze 2020 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r. to dwa ważne 
wątki ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Posiedzenie 
radnych odbyło się 22 października br. 

W październiku br. pracownicy ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
ręcznie wyczyścili pomnik z postacią leżącego żołnierza oraz her-
bem Strzegomia znajdujący się na terenie cmentarza komunalne-
go przy ul. Olszowej w Strzegomiu w obrębie nekropolii żołnierzy 
niemieckich poległych w I wojnie światowej. Alejki przyległe do 
grobów żołnierzy zostały wygrabione i uprzątnięte.

„Koperta życia” to akcja społeczna skierowana do mieszkańców, 
zwłaszcza osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i nie-
pełnosprawnych. W naszej gminie funkcjonuje od 2015 r. Koperta 
ta to nic innego, jak specjalne plastikowe etui, które zawiera kartę 
informacyjną oraz naklejkę i magnes z nadrukiem.

Obradowali nasi radni  str. 3

W trosce o strzegomskie cmentarze str. 6

Czym jest „Koperta życia”? str. 4

Magistrat dziękuje

PSZOK pracuje inaczej

Zachęcamy do skorzystania z platformy www.eurzad.strzegom.pl

Zmiany w urzędzie
W związku z bardzo trudną 
sytuacją związaną z pandemią 
koronawirusa i kolejnymi ob-
ostrzeniami informujemy, że 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
od środy 4 listopada br. jest 
otwarty od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 7.30 
do 19.00, z przerwą od 13.00 
do 13.30, natomiast w piątek 
od 7.30 do 13.30. Kasa urzędu 
funkcjonuje bez zmian. 

Ważne telefony do kontaktu z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu:

•	 centrala/sekretariat		 74	8560-599
•	 Wydział	Obsługi	Interesantów		 74	8560-573
•	 sprawy	meldunkowe	 74	8560-512
•	 działalność	gospodarcza	 74	8560-547
•	 sprawy	podatkowe	 74	8560-528
•	 księgowość	podatkowa	 74	8560-510
•	 dowody	osobiste		 74	8560-527
•	 sprawy	mieszkaniowe	 74	8560-538
•	 odpady	komunalne		 74	8560-570
•	 ochrona	środowiska	 74	8560-531
•	 bieżące	utrzymanie	dróg	 74	8560-536
•	 organizacje	pozarządowe	 74	8560-564
•	 promocja,	kultura	i	sport	 74	8560-523
•	 zaległości	czynszowe	 74	8560-559
•	 użytkowanie	wieczyste		 74	8560-544
•	 sprzedaż	mienia		 74	8560-543
•	 umowy	dzierżawy,	najmu		 74	8560-542
•	 planowanie	przestrzenne		 74	8560-572
•	 oświata		 74	8560-580
•	 transport		 74	8560-594
•	 Urząd	Stanu	Cywilnego		 74	8560-548

Urząd Miejski w Strzegomiu otrzymał od Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych S.A. pakiet środków ochrony indywidualnej na 
walkę z pandemią koronawirusa. - Bardzo dziękujemy za przeka-
zaną pomoc i wsparcie – informują strzegomscy urzędnicy.
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Z d j ę C i e  n u M e r u

Protesty w Strzegomiu

W naszym mieście, podobnie jak w innych miejscowościach w całej Polsce, odbyły się prote-
sty dot. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego. Akcje de-
monstracyjne, w których wzięło udział kilkaset osób, miały miejsce 26 i 30 października br.

- które z osiągnięć strzegomskie-
go samorządu w ostatnich latach 
ocenia pani najwyżej?

Uważam, że dla mieszkańców 
ważne jest każde przedsięwzięcie 
realizowane przez strzegomski 
samorząd. Dla jednych będą 
to lampy postawione przy nie-
oświetlonej od wielu lat ulicy, 
dla innych plac zabaw w okolicy. 
W mojej ocenie najważniejsza jest 
trwająca od kilku lat modernizacja 
i budowa infrastruktury drogowej 
(dróg, chodników, przejść dla 
pieszych, ścieżek rowerowych, 
a także dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych). Przeprowadza-
na modernizacja przyczynia się do 
poprawy bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów, zmniejszenia na-
tężenia hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza, firmom zaś ułatwia 
transport towarów. Z jej efektów 
korzystają wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy. Jest to najważniej-
sze osiągnięcie również dlatego, że 
jest skomplikowane, kosztowne, 
długotrwałe, wymagające zaan-
gażowania wielu podmiotów oraz 
wyrozumiałości ze strony użyt-
kowników dróg, ponieważ sama 
realizacja rodzi wiele utrudnień. 
Na wyróżnienie zasługują rów-
nież remonty i budowa świetlic 

wiejskich, które na wsiach pełnią 
rolę centrów integracyjnych, 
kulturalnych, szkoleniowych, 
oświatowych i artystycznych dla 
różnych grup mieszkańców, od 
dzieci po seniorów. Dzięki nim 
również urzędowe wydarzenia 
np. wybory sołtysów i rad so-
łeckich nie będą już odbywały 
się w prywatnym mieszkaniu 
albo na korytarzu. Powodem do 
dumy jest także „Przebudowa 
i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie Grabiny 
i Starego Miasta wraz z renowacją 
zabytkowych murów obronnych” 
i zwycięstwo w ogólnopolskim 
konkursie „Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w.”. I nie tylko 
ze względu na walory estetyczne, 
użytkowe czy konieczność zacho-
wania zabytków dla potomnych, 
ale też dlatego, że współprojek-
tantką była strzegomianka, a wy-
konawcami nasze strzegomskie 
firmy. Dyrekcja PKP Polskie Li-
nie Kolejowe wykonując remont 
estakady kolejowej, przyczyniła 
się do osiągnięcia wspaniałego 
efektu. Realizacja tych i wielu in-
nych przedsięwzięć była możliwa 
dzięki determinacji w działaniu, 
w tym w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na finansowanie 

inwestycji, burmistrza Strzegomia 
Zbigniewa Suchyty, jego zastęp-
cy Wiesława Witkowskiego, 
dobrej współpracy z Radą Miej-
ską oraz kompetentnym i krea-
tywnym pracownikom Urzędu 
Miejskiego. 

- A co z kolei jest największym 
problemem i bolączką w naszej 
gminie?

- Mówiąc o problemach, 
chciałabym zwrócić uwagę na 
zanieczyszczenie środowiska 
spowodowane wyrzucaniem czy 
też podrzucaniem śmieci. Mimo 
tego że obok domów czy posesji 
mamy pojemniki oraz kosze na 
śmieci w miejscach publicznych, 
to i tak plastikowe czy szklane 
butelki, puszki po napojach, fo-
liowe woreczki leżą wszędzie 
- w przydrożnych rowach, na pla-
cach zabaw, boiskach sportowych 
czy ulicach. Rozwiewa je wiatr 
dookoła. Odpady wielkogaba-
rytowe, zamiast być wystawiane 
jeden dzień przed terminem 
wywozu, leżą całymi tygodniami 
przy głównej drodze podrzucone 
komu innemu. Rzeki i potoki to 
też dobre miejsce dla wielu z nas 
na pozbycie się opon, części sa-
mochodowych i innych odpadów. 
Bardzo często, zwłaszcza w ostat-
nim czasie spotykam się z uwa-
gami mieszkańców dotyczącymi 
dostępności usług podstawowej 
opieki medycznej. Zarejestrowa-
nie się do lekarza przez telefon jest 

bardzo trudne z powodu ciągle 
zajętych numerów w przychodni. 
Potrzeba wiele cierpliwości i cza-
su, aby umówić się telefonicznie 
na teleporadę, a innej możliwości 
na wsi nie ma.

- jakie zadania są jeszcze 
przed gminą do realiza-
cji w tej kadencji?

- Mam nadzieję, 
że będzie konty-
nuowana budowa 
i modernizacja 
dróg, chodników, 
budowa dróg na 
wsiach w ramach 
programu dróg 
dojazdowych do 
gruntów rolnych, 
ponieważ mimo po-
stępującej poprawy 
sytuacji, na tym odcinku 
jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. W ubiegłym roku gmina roz-
poczęła budowę chodnika przy 
drodze powiatowej przelotowej 
w Olszanach wyłącznie z włas-
nych środków, chociaż to nie jest 
obowiązkiem gminy. Liczę na 
współudział właściciela w roku 
przyszłym. Od dawna mówi się 
o potrzebie budowy sali gimna-
stycznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Olszanach, do 
której uczęszczają również dzieci 
z Modlęcina. Obecnie lekcje wy-
chowania fizycznego odbywają się 
w świetlicy wiejskiej, oddalonej od 
szkoły o ok. 300 m, która jest zu-
pełnie nieprzystosowana do tego 

celu. Przy szkole nie ma żadnego 
boiska sportowego, gdzie dzieci 
mogłyby ćwiczyć jak jest ciepło. 
Mam nadzieję na wybudowanie 
sali do końca kadencji, ponieważ 
projekt jest już gotowy. Sale 

gimnastyczne potrzebne są 
również w Stanowicach 

i Rogoźnicy.
- Łączy pani funkcję 

radnej i sołtysa olszan, 
ponadto aktywnie 
działa w gminnej 
spółce wodnej. jak 
pani znajduje na to 
wszystko czas?

- W działalność 
na rzecz poprawy 
regulacji wodnych 

zaangażowałam się 
zanim zostałam radną 

i sołtysem wiele lat temu, 
ponieważ potoki, rowy, przepu-

sty były niedrożne, a ja słyszałam, 
że nic nie da się z tym zrobić. Po-
stanowiłam pokonać tę niemoc. 
Wspólnie z członkami zarządu 
Gminnej Spółki Wodnej, ze 
wsparciem burmistrza Zbigniewa 
Suchyty, doprowadziliśmy do 
znacznej poprawy sytuacji. Wciąż 
jest jednak wiele do zrobienia, 
zwłaszcza na rzekach i potokach, 
które nie są własnością gminy. 
Obecnie jestem przewodniczą-
cą Komisji Rewizyjnej GSW. 
Sołtysem zostałam, ponieważ 
mieszkańcy widzieli mnie w tej 
roli i namówili do kandydowania. 
Jako sołtys jestem gospodarzem 

wsi, w której aktualnie mieszka 
ok. 950 osób. Znam jej problemy 
i staram się je rozwiązywać oraz 
jednocześnie budować wspólnotę 
poprzez działania integrujące 
mieszkańców podczas zaba-
wy i pracy społecznej na rzecz 
wsi. W Radzie Miejskiej pełnię 
funkcję przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej. Rzeczywiście, pracy 
dużo. Bogate doświadczenie ży-
ciowe w prowadzeniu gospodar-
stwa rolnego i wychowaniu dzieci, 
pomoc i wsparcie najbliższej 
rodziny pomagają mi przezwycię-
żać trudności i realizować kolejne 
zadania. Zawsze też mogę liczyć 
na współpracę rady sołeckiej, or-
ganizacji wiejskich i pomocnych 
mieszkańców.

- jak układa się współpraca 
w radzie miejskiej? 

- W Radzie Miejskiej zasiadam 
po raz drugi. Uważam, że praca 
w radzie układa się bardzo do-
brze. Radni są życzliwi, rzetelni, 
kompetentni i obowiązkowi. Nie 
toczą jałowych sporów ani dysput, 
co według mnie jest wyrazem 
szacunku do siebie nawzajem, do 
wyborców i mandatu radnego. 
Prawdą jest bowiem, że niezależ-
nie od tego, co myślimy i czujemy, 
tylko to będzie jutro, co dziś 
zbudujemy - zarówno w sferze 
materialnej, jak i w sferze relacji 
międzyludzkich.

- dziękujemy za rozmowę. 

radni nie toczą jałowych sporów ani dysput, co według mnie jest wyrazem szacunku do siebie nawzajem, do wyborców i mandatu radnego

W „Gminnych Wiadomości Strzegom” publikujemy rozmowy 
z radnymi na temat bieżących spraw oraz działań, jakie podej-
muje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym numerze na nasze 
pytania odpowiada radna Stanisława Górska z Olszan, prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej RM.

Pytamy radnych…

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Strzegomiu realizuje 
program „Wspieraj Seniora 
- Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów” w okre-
sie od 20 października do  
31 grudnia br.

W związku z tym instytucja 
poszukuje chętnych do nie-
sienia pomocy osobom, które 
swoimi działaniami wesprą 
seniorów, osoby samotne 
i  n i epe łnosprawne. J e ś l i 
chcesz włączyć się w pomoc 
działania „Solidarnościowe-
go Korpusu Wsparcia Se-
niorów”, możesz się zgłosić 
za pomocą strony interne-
towej www.wspierajseniora.
p l . Można  to  t eż  z rob ić 
osobiście, zgłaszając się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej,  
tel. 74 64 77 180.

Gmina Strzegom w październiku 
br. podpisała umowę ze Świdnickim 
Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mo-
stów na wykonanie remontu ul. Różanej  
i ul. Niecałej w Strzegomiu.

W zakres podpisanej umowy wchodzi 
m. in.: frezowanie istniejącej nawierzch-
ni, regulacja istniejących krawężników, 

uzupełnienie nawierzchni chodników, 
wykonanie warstwy wyrównawczej, 
a następnie ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej na całej ul. Różanej oraz na  
ul. Niecałej na odcinku od ul. Legnickiej do  
ul. Mickiewicza. 

Planowany termin zakończenia prac to 
koniec listopada br. W najbliższych dniach 

planowane jest wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu. W związku z powyż-
szym wystąpią utrudnienia w komunikacji 
samochodowej. Prosimy o wyrozumiałość 
w tej kwestii.

Koszt remontowanych ulic to ok.  
190 tys. zł. Środki te pochodzą z budżetu 
gminy Strzegom na rok 2020 r.

„Wspieraj Seniora”
nowe nawierzchnie na ulicach To trudny czas i bardzo ważny egzamin dla nas wszystkich. Czy go zdamy?
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *
Kiedy dyżury naszych aptek? 
Od poniedziałku do piątku 19:00 – 22:00
W soboty 14:00 – 20:00
W niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 9:00 – 20:00 

LISTOPAD 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

01.11 – 07.11 Centrum ul. Witosa 5 tel. 74/ 857-19-64

08.11 – 14.11 Vitrum Al. Wojska 
Polskiego 80D/7 tel. 74/632-38-28

15.11 – 21.11 Vita ul. Witosa 7 tel. 74/ 647-98-70

nowości w TV Strzegom
•	 Apel	do	mieszkańców	o	przestrze-

ganie obostrzeń
•	 Kolejna	inwestycja	w	Jaroszowie
•	 Altany	śmietnikowe	i	kontenery	na	

śmieci monitorowane!
•	 Powalczą	w	konkursie	 ,,Odnów	

i wygraj”
T e l e w i z j ę  I n t e r n e t o w ą  S t r z e g o m

m o ż n a  o g l ą d a ć  z a  p o ś r e d n i c t w e m 
s e r w i s u

www.strzegom.pl
(kanał YOUTUBE znajduje się na stronie głównej, 

pod banerem prOjEkTY UnIjnE)

Dochody budżetowe za I półrocze 
2020 r. wykonane zostały w wyso-
kości 68 449 593,31 zł, a wydatki 
w wysokości 61 042 920,14 zł. Po-
wstała zatem nadwyżka budże-
towa w kwocie 7 406 673,17 zł 
(przy planowanym deficycie 
w wysokości - 3 162 650,77 zł). 
Wykonane dochody bieżące są 
wyższe od wydatków bieżą-
cych o kwotę 9 702 453,56 zł.  
Warto podkreślić, że pozy-
tywną opinię nt. wykona-
nia budżetu wydał Skład 
Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu. Radni 
podkreślali, że w pierw-
szym półroczu realizacja 
budżetu gminy była bardzo 
utrudniona ze względu na 
pandemię koronawirusa. – Pa-
trzyliśmy z wielką obawą na bu-
dżet, jednak zarówno władze, jak 
i pani skarbnik wykonali swoją 
pracę wzorowo w tym trudnym 
okresie. Przyszły budżet też nie 
będzie wcale łatwiejszy. Czeka-
my na niego z obawą, ale też na-
dzieją – stwierdził radny Roman 

Asynger. Burmistrz Zbigniew 
Suchyta z kolei zaznaczył, że 
pandemia nie wpłynęła w zna-
czący sposób na realizację wielu 
zaplanowanych 

w tym roku inwestycji, 
mimo mniejszych wpływów 
z PIT i mniejszej subwencji 
oświatowej. 

Radni przegłosowali zmiany 
w budżecie gminy Strzegom 
na rok 2020 i zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej na 
lata 2020-2030. Przy okazji 
burmistrz poinformował o za-
oszczędzeniu kwoty 200 tys. zł 
 na kilkumiesięcznym wyłą-
czeniu lamp w całej gminie 
Strzegom. Jednocześnie dodał, 

że w przyszłym 

roku nie planuje takiego 
rozwiązania. 

Ponadto przegłosowano na-
stępujące uchwały: ws. obligacji 

komunalnych oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu; ws. określenia stawek 
podatku od nieruchomości; 
ws. ustalenia stawki opłat za 
korzystanie przez operatora 
i przewoźnika z dworca autobu-
sowego i przystanków komuni-
kacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest gmi-
na Strzegom; ws. uchwalenia 
Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych na rok 
2021; ws. uchwalenia Gmin-

nego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii na lata 

2021-2025; ws. przyjęcia 
„Programu współpracy 
gminy Strzegom z or-
ganizacjami pozarządo-
wymi i podmiotami pro-
wadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 

2021 rok” oraz uchwa-
łę zmieniającą uchwałę 

nr 53/20 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 12sierpnia 
2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie gminy 
Strzegom do Świdnickiego To-
warzystwa Budownictwa Spo-
łecznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą 
w Świdnicy. 

red

Burmistrz poinformował o zaoszczędzeniu kwoty 200 tys. zł na kilkumiesięcznym wyłączeniu lamp w całej gminie Strzegom

Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy Strzegom 
za pierwsze półrocze 2020 r. oraz kształtowaniu się wielolet-
niej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 r. to dwa 
ważne wątki ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Po-
siedzenie radnych odbyło się 22 października br. 

Obradowali nasi radni

W okresie pandemii ko-
ronawirusa bardzo ważną 
sprawą stało się załatwianie 
spraw urzędowych bez wy-
chodzenia z domu. Aby za-
łatwić najważniejsze sprawy 
on-line, należy skorzystać 
z platformy www.eurzad.
strzegom.pl. 

W ten sposób można m.in. 
zapłacić podatki i opłaty lo-
kalne, skorzystać z e-Usług, 
odebrać dokumenty prze-
słane przez urząd, sprawdzić 

i lość punktów 
ka rnych , z ło-
ż y ć  w n i o s e k 
o  p r z y z n a n i e 
ś w i a d c z e n i a 
Rodzina 500+, 
z ł o ż yć  w n i o -
sek o wydanie 
dowodu osobi-
stego, umówić 
wizytę w Urzę-
dzie Miejskim 
i Urzędzie Stanu Cywilnego 
oraz sprawdzić, jakie postępy 

w nauce czynią państwa dzie-
ci („e-Dzienniczek ucznia”).

red

Skorzystaj z platformy www.eurzad.strzegom.pl!
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Wiemy już, kto będzie mo-
d e r n i z o w a ł  s t r z e go m s k i 
„Fort Gaj”. Zwycięzcą prze-
targu nieograniczonego zo-
stało konsorcjum firm: Bu-
draf Sp. z o.o. z Wałbrzycha 
(lider) oraz PPUH „Drog-
Ziem ze Stanowic” (partner). 
Koszt rewitalizacji I etapu 
wyniesie blisko 4,5 mln zł. 
 Termin realizacji to koniec 
września 2021 r.

Nasi mieszkańcy już wiele 
lat czekają na rewitalizację 
„Fortu Gaj”, który był jednym 
z ulubionych miejsc dla wielu 
pokoleń strzegomian. Teraz 
w końcu nastąpi wymarzony 
remont. Środki na remont 
i modernizację „Fortu Gaj” 
będą pochodzić z „Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych” (ok. 2 mln zł) 
i z budżetu gminy.

Przypomnijmy, cały teren 
będzie oczyszczony, odno-
wione zostaną mury okala-
jące, wybudowana zostanie 
kanalizacja. Teren będzie 
zaopatrzony w wodę i prąd. 
Pojawią się nowe ścieżki, mała 
architektura, toalety i nowe 

nasadzenia, zamontowany 
zostanie monitoring. Atrakcję 
„Fortu Gaj” stanowić będzie 

fontanna i miejsce na ognisko 
i grilla. Dopełnieniem będą 
ławki, stolik kamienny, kosze 

na śmieci, stojaki na rowery 
i tablice informacyjne. 

red

W karcie informacyjnej oprócz 
imienia i nazwiska oraz numeru 
PESEL powinny się znajdować 
wszystkie dane, które mogą się 
przydać służbom ratowniczym na 
wypadek konieczności udzielenia 

pierwszej pomocy, takie jak naby-
te i obecne choroby, przyjmowane 
leki, alergie i uczulenia, przebyte 
operacje i zabiegi. Dodatkowo 
należy podać również dane kon-
taktowe do osób najbliższych. 

Dzięki temu, w razie potrzeby, 
ratownicy będą mogli powiado-
mić rodzinę/ osoby upoważnione 
o zaistniałej sytuacji. Do koperty 
można również włożyć wszyst-
kie dokumenty, które mogą być 
potrzebne udzielającym pomocy. 
Kopertę należy aktualizować 
niezwłocznie po każdej zmianie 
sytuacji zdrowotnej, jednak nie 
rzadziej niż raz w roku. Sama 
koperta powinna znaleźć się 

w miejscu widocznym i dostęp-
nym - najlepiej w lodówce, na 
której umieszczamy magnes 
z napisem „Koperta życia”.

- „Kopertę życia” można ode-
brać bezpłatnie w Wydziale 
Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu – informuje rad-
ny Robert Chyłek (na zdjęciu), 
przewodniczący Komisji Zdrowia 

i  Spraw So-
cjalnych w Ra-
dzie Miejskiej 
w Strzegomiu. 
- Wyjątkowa 
sytuacja wyma-
ga odpowied-
nich działań. 
Zadbajmy więc 
o bezpieczeń-
stwo swoje oraz 
bliskich. Zwra-
cajmy uwagę 
szczególnie na osoby starsze 
mieszkające samotnie. Poma-
gajmy wypełnić kartę rodzi-
com, dziadkom oraz samotnym 

sąsiadom. Taki drobny gest em-
patii może ocalić ludzkie życie 
– dodaje radny. 

red

To oni wyremontują „Fort Gaj”

Czym jest „Koperta życia”?

Pozostałości po umocnieniach i budowlach na Wzgórzu Bazaltowym będą w końcu zrewitalizowane

„Kopertę życia” można odebrać bezpłatnie w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Strzegomski samorząd w po-
rozumieniu z Państwowym Go-
spodarstwem Wodnym Wody 
Polskie planuje wyczyścić koryta 
Pełcznicy i Strzegomki na terenie 
naszej gminy. 

Według zamierzeń przedsię-
wzięcie ma składać się z trzech 
odrębnych zadań: utrzymania 
koryta rzeki Pełcznica i koryta 
Potoku Rogacz; utrzymania 
koryta rzeki Strzegomki na te-
renie miasta Strzegom i utrzy-
mania koryta rzeki Strzegomki 
na odcinku Stawiska – Modlę-
cin Mały.

Planowane prace będą polegały 
m. in. na wygrabieniu wykoszo-
nych porostów, ręcznym ścinaniu 
i karczowaniu gęstych krzaków 
i podszycia, usunięciu zatorów, 
ścinaniu drzew miękkich o śred-
nicy 16-20; 21-30 cm wcześniej 
wytypowanych, oczyszczeniu 
terenu z resztek budowlanych, 
gruzu i śmieci wraz z wywozem 
i utylizacją itp. 

Wody Polskie dofinansują to 
zadanie w kwocie ok. 101 tys. zł, 
gmina  S t r z egom dołoż y  
ok. 15 tys. zł. 

red

Planują czyszczenie naszych rzek

6 października br. w Rynku 
został znaleziony nabój do 
ostrej broni. Na polecenie 
policji został zabezpieczony 
monitoring miejski. 

***
10 października br. w parku 

od strony ul. Dolnej grupa 
młodzieży nie miała zasłonię-
tych ust i nosów maseczkami. 
Po zwróceniu uwagi przez 
głośnik młodzież natychmiast 
nasunęła maski, zasłaniając 
usta i nosy.

***
10  października  br. na  

ul. Leśnej młody mężczyzna 
dokonał kradzieży z włama-
niem do zasobników WC 
w poczekalni autobusowej.

***
12 października br. w Rynku 

został uszkodzony zaparkowa-
ny pojazd przez inny samo-
chód przejeżdżający. Sprawca 
odjechał z miejsca zdarzenia. 
Policja poleciła zabezpieczenie 
monitoringu miejskiego.

***
13 października br. na par-

kingu przy markecie NETTO 
doszło do szkody parkingo-
wej, został uszkodzony po-
jazd przez inne auto, którego 
sprawca odjechał z miejsca 
zdarzenia. Na polecenie policji 

materiał z moni-
toringu został zabezpieczony.

***
14 października br. poli-

cyjny patrol interweniował 
do kierowców, którzy po-
zostawili swoje pojazdy na 
zakazie zatrzymywania się 
przy skrzyżowaniu Rynek – 
ul. Świdnicka na wysokości 
jednego ze sklepów. W tym 
miejscu dochodzi do częste-
go łamania przepisów prawa 
drogowego. Miejsce to jest 
objęte zakazem zatrzymywa-
nia się „B-36”.

***
Na przełomie września 

i października na ul. Leśnej 
w poczekalni autobusowej 
młody mężczyzna dokony-
wał włamań do zasobników 
WC z bilonem oraz opróż-
niał zawartość kawiarki wraz 
z pieniędzmi na szkodę Urzę-
du Miejskiego i właściciela 
kawiarki. 19 października 
br. podczas obserwacji mo-
nitoringu został zauważony 
sprawca tych włamań. Poli-
cjanci z Komisariatu Policji 
z Strzegomia natychmiast 
podjęli stosowne działania, 
w wyniku których sprawca 
włamań został ujęty. 

red

Okiem miejskiego monitoringu

„Koperta życia” to akcja społeczna skierowana do mieszkańców, 
zwłaszcza osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i nie-
pełnosprawnych. W naszej gminie funkcjonuje od 2015 r. Ko-
perta ta to nic innego, jak specjalne plastikowe etui, które zawie-
ra kartę informacyjną oraz naklejkę i magnes z nadrukiem.

Wcześniej	nie	można	było	realizować	żadnych	zadań	
ze	względu	na	 trwający	w	naszym	kraju	do	15	paź-
dziernika	sezon	lęgowy.	

Zgłosiły 
się 22 oso-
b y, k r e w 
o d d a ł o 
1 9  o s ó b , 
k a ż d y 
z  uczest-
ników ak-
c j i  odda ł 
4 5 0  m l  
k r w i , 
c o  d a ł o 
ł ą c z n i e 
8,55 l itra 
tego bez-
c e n n e g o 
p ł y n u . 
W ten spo-
sób zasilono 
zasoby krwi 
d o s t ę p n e 
w centrum.

Każdemu, kto odwiedził 
mobilny punkt poboru krwi 

z a p a r k o -
w a n y  n a 
p a r k i n -
gu  S t r z e-
gomskiego 
O ś r o d k a 
S p o r t u 
i Rekreacji 
i oddał krew, 
serdecznie 
dziękujemy.

Z a p r a -
s z a m y  n a 
k o l e j n ą , 
a zarazem 
o s t a t n i ą 
w tym roku 
akcję krwio-
dawstwa or-
ganizowaną 
przez OSiR 
Strzegom. 

Mobilna akcja krwiodawstwa 
planowana jest 22 grudnia br.

Akcja poboru krwi
Zapraszamy na ostatnią w tym roku akcję krwiodawstwa organizowaną przez OSiR 22 grudnia br.

Dlaczego warto oddawać krew?
Dzięki	 temu	 zwykłemu,	 nieinwazyjnemu	 sposobowi	
możemy	stać	się	w	pewnym	sensie	wolontariuszami	
ratującymi	 ludzkie	 zdrowie	 i	 życie.	 Każdy	 z	 nas	 ma	
wiele	zajęć,	obowiązków	i	czasami	 ich	natłok	powo-
duje,	 iż	mimo	 chęci	 nie	mamy	 czasu	 na	 działalność	
w	różnego	rodzaju	organizacjach.	Dzięki	15-minuto-
wej	donacji	stajemy	się	lepsi,	a	co	najważniejsze	bez-
pośrednio	pomagamy	innym.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu 27 paź-
dziernika br. w godzinach od 9.00-13.00 odbyła się kolejna 
zbiórka krwi organizowana przez Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy współpracy 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz Młodzieżowej Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu.
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Od 12 października br. Dzien-
ny Dom Pobytu „Senior-
Wigor”w Strzegomiu został 
zawieszony – z wiadomych 
względów. W swoich działa-
niach placówka jednak cały 
czas dba o seniorów. 

- Dla naszych seniorów do-
wozimy posiłki do domów 
i wykonujemy wszelkie prace 
terapeutyczne. Terapeuci do-
kładają wszelkich starań, aby 
sprostać terapii zajęciowej w tak 
trudnych warunkach. Prace są 
przygotowywane indywidualnie 
pod każdego seniora – informu-
je Anna Jarosińska, kierownik 

DDP „Senior-Wigor” w Strze-
gomiu. - Z okazji obchodzone-
go niedawno „Europejskiego 
Dnia Seniora” nasi podopieczni 
wraz z życzeniami otrzymali 
małe prezenty w postaci zdjęć 
w albumach i słodkości. Niech 

jesień życia będzie najlepszym 
czasem do spełnienia rzeczy 
niespełnionych, a każdy dzień 
niech dostarcza państwu wielu 
radości i uśmiechu na twarzy – 
dodaje Anna Jarosińska. 

red

w ydArzeniA

KOrOnAWiruS: nowe zasady bezpieczeństwa

Dzienny Dom Pobytu 
„Senior-Wigor”

„Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” 

na lata 2015-2020”

Poniżej nowe zasady bezpie-
czeństwa, które obowiązują 
od 7 listopada br. w kontek-
ście walki z pandemią:

•	 Nauka	zdalna	w	klasach	1-3	
szkół podstawowych – od  
9 listopada do 29 listopada.

•	 Przedłużenie	 nauki	 zdal-
nej w klasach 4-8 szkół 
podstawowych i szkołach 
ponadpodstawowych – do 
29 listopada.

•	 Zamknięcie	 placówek	 kul-
tury: teatrów, kin, muzeów, 
galerii sztuk, domów kultury, 
ognisk muzycznych – od 7 
listopada do 29 listopada.

•	 Hotele	 dostępne	 tylko	 dla	
gości przebywających w po-
dróży służbowej – od 7 
listopada do 29 listopada.

•	 Ograniczenie	 funkcjono-
wania galerii handlowych. 
Otwarte pozostają punkty 
usługowe, sklepy z artykułami 

spożywczymi, kosmetyczny-
mi, artykułami toaletowymi 
oraz środkami czystości, wy-
robami medycznymi i far-
maceutycznymi, artykułami 
remontowo-budowalnymi, ar-
tykułami dla zwierząt, prasą.

•	 Pozostały	 handel:	 w	 skle-
pach do 100 m2 – 1 os/10 m2, 
w sklepach powyżej 100 m2 – 
1 os/15 m2 (bez zmian) – od 
7 listopada do 29 listopada.

•	 Kościoły:	 1	 os/15m2 – od  
7 listopada do 29 listopada.

Aktualne środki bezpieczeń-
stwa przedłużone do 29 
listopada:

•	 od	 poniedziałku	 do	 piątku,	
w godzinach 8:00-16:00 
obowiązek przemieszczania 
się dzieci do 16. roku ży-
cia pod opieką rodzica lub 
opiekuna

•	 w	 transporcie	 publicznym	
zajętych 50% miejsc siedzą-
cych lub 30% wszystkich

•	 zawieszona	 działalność	 ba-
senów, aquaparków, siłowni

•	 wydarzenia	 sportowe	 bez	
udziału publiczności

•	 z aw i e s z en i e 	 d z i a ł an i a	
sanatoriów

•	 zawieszenie	 stacjonarnej	
działalności lokali gastrono-
micznych i restauracji przy 
dopuszczeniu prowadzenia 
działalności w zakresie do-
wozu lub na wynos

•	 ograniczenie	 zgromadzeń	
publicznych do max. 5 osób

•	 zakaz	 organizowania	 spot-
kań i imprez

•	 ograniczenie	 przemiesz-
czania się osób 70+ (z wy-
jątkiem obowiązków za-
wodowych i zaspokajania 
niezbędnych potrzeb życia 
codziennego)

źródło: 
Kancelaria Prezesa 

rady Ministrów

dbałość o seniorów
Dla seniorów dowożone są posiłki i wykonywane prace terapeutyczne

Gmina Strzegom rozpoczęła 
prace nad Społecznym Planem 
Sprawiedliwej Transformacji 
Subregionu Wałbrzyskiego -  
#Dekarbonizacja2030 - na la-
ta 2021-2027. W planie za-
warte będą projekty, które zo-
staną zrealizowane, wyko-
rzystując środki Unii Euro-
pejskiej zawarte w Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. 
To są środki, które służyć bę-
dą łagodzeniu skutków odej-
ścia od węgla i będą pomagać 
w stworzeniu czystej i przyja-
znej dla środowiska nowoczes-
nej gospodarki. 

- Chcemy, aby ten plan two-
rzony był przez mieszkańców 
naszej gminy, z ich udziałem 
i dla ich dobra – podkreśla 
Zbigniew Suchyta, burmistrz 
Strzegomia.

W skład zespołu, któr y 
opracowuje plan, wchodzą 

przedstawiciele gmin z 5 po-
wiatów Subregionu Wałbrzy-
skiego i powiatu kamien-
nogórskiego, przedsiębiorcy, 
naukowcy i ekolodzy. Zapra-
szamy mieszkańców naszej 
gminy do udziału w tworzeniu 
planu oraz do dyskusji, na co 
przeznaczyć środki z FST:
1) dopłatę do wymiany pieców 

węglowych,
2) f i n a n s o w a n i e  i n d y -

w i d u a l nyc h  i n s t a l a c j i 
fotowoltaicznych, 

3) likwidację kotłów węglo-
wych w ciepłowniach,

4) zakup ekologicznego trans-
portu publicznego z wyko-
rzystaniem energii elek-
trycznej i wodoru,

5) finansowanie działań ba-
dawczych i innowacji oraz 
wspieranie transferu za-
awansowanych technologii, 
służących rozwojowi nowo-
czesnej gospodarki; 

6) pomoc w poszukiwaniu pracy 
dla osób poszukujących pracy 
i podnoszenie ich kwalifika-
cji aby byli bardziej konku-
rencyjni na rynku pracy, 

7) zapobieganie powstawaniu 
odpadów i rozwój gospodar-
ki o obiegu zamkniętym.

A może macie państwo inne 
propozycje, na co przeznaczyć 
te środki?

Głosy mieszkańców naszego 
subregionu są bardzo ważne dla 
społecznego zespołu przygoto-
wującego Plan Sprawiedliwej 
Transformacji. Wszystkie po-
mysły zgłoszone przez pań-
stwa zostaną przeanalizowane 
i wykorzystane w pracach nad 
SPST SW. 

Zapraszamy do zgłaszania 
elektronicznie państwa po-
mysłów na adres e-mailowy: 
fst@dekarbonizacja2030.pl  
do 16 listopada.

Zaproszenie do Sprawiedliwej Transformacji
 Głosy mieszkańców są bardzo ważne dla zespołu przygotowującego plan
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Przypomnijmy, w wydzielo-
nej kwaterze znajduje się 109 
grobów żołnierzy niemieckich. 

W środkowej części znajduje 
się w/w pomnik. W maju 
1997 r. odsłonięto tablicę 

pamiątkową poświęconą ofia-
rom II wojny światowej – za-
równo poległym Polakom, jak 
i Niemcom. Na tablicy wy-
ryto napis w języku polskim 
i niemieckim: ,,1939–1945 
PAMIĘCI	 POLEGŁYCH,	
LUDNOŚCI CYWILNEJ, 
TYCH	 KTÓRZY	 ZMAR-
LI Z DALA OD STRON 

OJCZYSTYCH”.	 Kwatera	
powstała w 1921 r. z inicja-
tywy władz miejskich Strze-
gomia ze środków zebranych 
wśród mieszkańców. Autorem 
pomnika był dyplomowany 
inżynier – architekt rządowy 
Fritz Kretschmer. Wykonano 
go w zakładzie kamieniarskim 
Schlutzik w Strzegomiu.

- Kwatera żołnierzy nie-
mieckich z okresu I wojny 
światowej podlega gminie 
Strzegom, która ma obo-
wiązek opiekować się takimi 
wojennymi nekropoliami. 
Odwiedzając groby swoich 
bliskich w listopadzie proszę 
o zatrzymanie się na moment 
i chwilę refleksji przy grobach 

ofiar I i II wojny światowej. 
Dziękuję pracownikom Za-
kładu Usług Komunalnych 
w Strzegomiu za wspaniale 
wykonaną pracę – podkre-
śla Wioletta Urban-Smag-
łowska, naczelnik Wydziału 
Kultury, Sportu i Promo-
cj i  w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. 

kultur A

Kwatera żołnierzy niemieckich z okresu i wojny światowej podlega gminie Strzegom, która ma obowiązek opiekować się takimi wojennymi nekropoliami

W październiku br. pracownicy ZUK Sp. z o.o. w Strzegomiu 
ręcznie wyczyścili pomnik z postacią leżącego żołnierza oraz her-
bem Strzegomia znajdujący się na terenie cmentarza komunalne-
go przy ul. Olszowej w Strzegomiu w obrębie nekropolii żołnie-
rzy niemieckich poległych w I wojnie światowej. Alejki przyległe 
do grobów żołnierzy zostały wygrabione i uprzątnięte.

W trosce o strzegomskie cmentarze

Za nami uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Jest to czas 
zadumy i refleksji nad mija-
jącym czasem. Szczególnie 
w naszej pamięci są osoby, które 
zmarły w mijającym roku. Ich 
wkład w nasze życie był nie do 
przecenienia. 

Nie  ma już  wśród nas  
m.in. ks. kanonika  Marka 
Żmudy, pierwszego probosz-
cza parafii pw. Najświętszego 

Zbawiciela Świata i Matki 
Boskiej Szkaplerznej z Góry 
Karmel	w	Strzegomiu	oraz	Ho-
norowego Obywatela Strzego-
mia i wiele innych osób. Pamięć 
o nich będzie wiecznie żywa. 

W obecnej, bardzo trudnej sy-
tuacji zachęcamy do odwiedzin 
strzegomskich nekropolii przez 
cały listopad, aby w ten sposób 
uniknąć kumulacji i zgroma-
dzeń ludzi. 

Wszystkich Świętych

Szanowni jubilaci doczekali 
się trojga dzieci, jedenaściorga 
wnucząt oraz dziewięciorga 
prawnucząt. Przypomnijmy 
tylko, że Marian Wojciów, który 

w 2017 r. został wyróżniony 
tytułem	„Honorowy	Obywatel	
Strzegomia”, jest najstarszym 
czynnym rolnikiem w naszej 
gminie. 

Jeszcze raz składamy życzenia 
pomyślności, zdrowia i szczęś-
cia na następne lata wspólnego 
życia. 

red

diamentowe Gody państwa Wojciów
Jubilaci doczekali się 3 dzieci, 11 wnucząt oraz 9 prawnucząt 

PRZED PO

Państwo Krystyna i Marian Wojciów ze Strzegomia 22 października br. obchodzili 60-lecie po-
życia małżeńskiego. Jubilaci to ważne wydarzenie uczcili wraz z rodziną podczas mszy św. od-
prawionej 18 października w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. O małżonkach pamiętali rów-
nież burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta i jego zastępca Wiesław Witkowski, odwiedza-
jąc ich w domu i składając im najpiękniejsze życzenia.

Nie	da	się	nie	zauważyć,	że	nekropolie	w	Strzegomiu	w	ostatnich	mie-
siącach	 zmieniają	 swój	wygląd	 i	 funkcjonalność.	Wszystko	 po	 to,	 by	
nasi	mieszkańcy	mogli	w	bardziej	 komfortowych	warunkach	odwie-
dzać	swoich	bliskich.	

„Granitowy 
Szlak” rusza!

Stowarzy-
szenie Lo-
kalna Grupa 
Działania 
„Szlakiem 
G r a n i t u ” 
zaprasza do 
udziału w projek-
cie „Marki Lokalne Dolnego 
Śląska - tworzone z pasją”.  
- Wspólnie z naszymi part-
nerami realizujemy projekt 
współpracy, którego celem jest 
wzmocnienie i promocja lo-
kalnych produktów i usług. 
Już dziś zapraszam lokalnych 
producentów do współpracy 
z nami w tworzeniu „Granito-
wego Szlaku” jako rozpozna-
walnej marki - mówi Krystian 
Ulbin, prezes LGD Szlakiem 
Granitu.

W ramach projektu zostaną zre-
alizowane: warsztaty rękodzielnicze 
- stare tradycje, nowoczesny design; 
warsztaty dotyczące brandingu mar-
ki, w tym tworzenie etykiet; pub-
likacja dotyczącą marek lokalnych  
7 Lokalnych Grup Działania, 
a także konferencja promująca 
produkty lokalne „Granitowego 
Szlaku”.

Sz cz egó łowe  in fo rma-
cje pod numerem telefonu:  
71/ 733-78-88 lub e-mail:  
biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl

Projekt współpracy „Marki 
Lokalne Dolnego Śląska - 
tworzone z pasją” o akronimie 
MARLO realizowany jest przez 
7 Lokalnych Grup Działania 
z województwa dolnośląskie-
go i uzyskał dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 - 2020.
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Dzieci z Jaroszowa uczą 
się nie tylko podstaw pro-
gramowania, ale też dosko-
nalą umiejętność logiczne-
go myślenia, kreatywność 
i zdolności komunikacyjne. 
W programie  „Akademii 
Przedszkolaka”, który jest 
realizowany od kilku lat w ja-
roszowskim przedszkolu, 
znajduje się m. in. kodowanie 
na macie, zajęcia z robota-
mi dla najmłodszych, wieża 
z kubeczków, kubeczkowe 
sudoku, zabawy z ozobotami 
czy dyktando graficzne. 

Kubeczki z potencjałem
Są to zabawy ze zwykłymi 

jednorazowymi kolorowymi 
kubeczkami, które jak się oka-
zuje wcale takie zwykłe nie 
są, mają ogromny potencjał 
edukacyjny... także w nauce 
podstaw kodowania. Moż-
na zaproponować dzieciom 

ułożenie sudoku lub odwzo-
rowywanie zaproponowanego 
układu kubków. Można też 
tworzyć rytmy, wyszukiwać 
błędy w już ułożonym rytmie 
z kubeczków...

Przygoda z ozobotem
O z obot  z ab i e r a  dz i e c i 

w niesamowitą przygodę. 
Dzięki robotowi dzieci w na-
macalny sposób przekonują 
się o tym, że programowanie 
jest niezwykle praktyczną 
dziedziną, która wykorzysty-
wana jest w każdym obszarze 
ludzkiego życia. Programując, 
z wykorzystaniem ozobotów, 
są w stanie od razu zaobser-
wować efekty swojej pracy, co 
powoduje, że dziecko odnosi 
natychmiastowy sukces, a tym 
samym przyswajalność wie-
dzy staje się większa.

red

Kodowanie i programowanie

W Publicznym Przedszkolu 
nr 3 w Strzegomiu pn. „Zie-
lony Zakątek” przedszkolaki 
mają dobre serduszka i chęt-
nie pomagają zwierzętom. Jak 
co roku dzieci aktywnie włą-
czyły się w akcję „Pełna miska 
dla schroniska” na rzecz bez-
domnych zwierząt. Zbiórkę 
karmy zorganizowano z oka-
zji „Dnia Kundelka”. 

Akcja zakończyła się suk-
cesem. Dla podopiecznych 
świdnick iego  schroniska 
przedszkolaki zebrały 149 kg 
karmy, w tym 90 kg karmy dla 
psów i 59 kg karmy dla kotów. 
Ponadto zwierzaki otrzymały  
2 smycze, szczotkę do czesania, 
31 litrów żwirku dla kotów 
oraz środki higieniczne, ręcz-
niki i prześcieradło. 

Przy okazji ob-
chodów „Dnia 
K u n d e l k a ” 
dzieci uczest-
n i c z y ł y 
w zajęciach 
i zabawach 
t ema t ycz -
n y c h . Po -
znawały rasy 
psów oraz do-
wiedziały się, jaką 
rolę pełnią czworo-
nogi w życiu człowie-
ka. Za przekazanie darów 
przedszkolaki otrzymały dy-
plom z podziękowaniami ze 

schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Świdnicy. 

red

„Pełna miska…”
Dla podopiecznych świdnickiego schroniska przedszkolaki zebrały 149 kg karmy

Maluchy miały okazję po-
znać kapustę niemal wszyst-
kimi zmysłami: wzrokiem, 
smakiem, węchem i dotykiem. 
Nie zabrakło degustacji róż-
nych kiszonek. Mali stano-
wiczanie dowiedzieli się, że 
kapusta kiszona jest bardzo 
wartościowa, a także zawiera 
dużo witamin i minerałów, 

które pomagają 
zachować nam 
zdrowie. Dla-
tego ochoczo 
p r z y s t ąp i ł y 
do kiszenia 
kapusty. Dużo 
radości sprawi-
ło dzieciom jej 
ugniatanie. Kiszona 

kapusta trafiła 
d o  p r z e d -

s z k o l n e j 
s p i ż a r n i 
w kąciku 
przyrody, 
gdzie będą 

o b s e r w o -
wać proces 

fermentacji.

Mali stanowiczanie robią zapasy
Maluchy wiedzą, że kapusta kiszona jest zdrowa, bo zawiera dużo witamin i minerałów, dlatego to właśnie ona królowała na zajęciach przedszkolnych 

Publiczne Przedszkole nr 4 
im. „Pszczółki Mai” w Strze-
gomiu zorganizowało dla 
swoich podopiecznych „Świę-
to dyni”. Wydarzenie to po-
zostanie na długo w pamięci 
uczestników.

W ten dzień wszyscy mogli 
poczuć magiczną atmosferę 
„Dyniowej krainy”. Wspaniałe 
stroje dzieci i dominujący kolor 
pomarańczowy uatrakcyjniły 
wystrój sali. Na „Biedronki”, 
„Motylki” i „Pszczółki” czekało 
wiele atrakcji: liczne zabawy, 
piosenki, konkursy, których 
oczywiście motywem przewod-
nim była dynia. Dzieci smako-
wały zupkę dyniową i często-
wały się smakołykami. W sali 
zrobiło się pięknie - dyniowo 
i bardzo pomarańczowo.

„Święto dyni” w Przedszkolu nr 4
Dzieci smakowały zupkę dyniową i częstowały się smakołykami

-	Dziękujemy	 rodzicom	za	przygotowanie	 strojów	dla	dzieci	 i	 zaangażowanie!	–	
podkreślają	organizatorzy.
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W Y n i K i  P i Ł K A r S K i e

W Y n i K i  P i Ł K A r S K i e

Klasa a – grupa Wałbrzych I 
(herbapol stanoWIce)

Klasa b – grupa Wałbrzych I (aKs II strzegom, so-
Kół Kostrza, unIa JaroszóW)

Klasa b – grupa JelenIa góra I  
(huragan olszany)

IV lIga pIłKarsKa – Wschód 
(aKs granIt strzegom s.a.)

Kolejne mecze w sezonie: 
górnik nowe miasto Wałbrzych – herbapol 3:5, 
herbapol – górnik boguszów-gorce 8:1

Kolejne mecze w sezonie: mKs II szczawno-zdrój - aKs II 
0:4, aKs II – lKs piotrowice Świdnickie 5:0, sokół – szczyt 
boguszów-gorce 2:3, sparta przełom pastuchów - sokół 1:2, 
płomień dobromierz – unia 2:1, unia – nysa Kłaczyna 2:1

Kolejne mecze w sezonie: 
huragan – amfibolit leszczyniec 0:1, 
husaria grzędy – huragan 1:1

Kolejne mecze w sezonie: 
lKs bystrzyca górna – aKs 2:5, aKs – orzeł prusice 7:0 

poz. Klub mecze punkty
1. Górnik Wałbrzych 11 33

2. MKS Szczawno Zdrój 11 24

3. herbapol stanowice 11 22

4. Zieloni Mokrzeszów 11 21

5. Górnik Nowe Miasto Wałbrzych 11 20

6. KS Walim 11 20

7. Zieloni Mrowiny 11 16
8. Zagłębie Wałbrzych 11 16

9. Górnik Boguszów-Gorce 11 16

10. Podgórze Wałbrzych 11 14

11. Unia Bogaczowice (Stare Bogaczowice) 11 12

12. Sudety Dziećmorowice 11 12

13. Czarni Wałbrzych 11 11

14. Orzeł Witoszów 11 6

15. Włókniarz Głuszyca 11 4

16. LKS Wiśniowa 11 4

poz. Klub mecze punkty

1. aKs II strzegom 10 30

2. Iskra Witków Śląski 10 27

3. Szczyt Boguszów-Gorce 10 22

4. MKS II Szczawno-Zdrój 10 22

5. LKS Piotrowice Świdnickie 10 20

6. KP MCK Mieroszów 10 15

7. Nysa Kłaczyna 10 13

8. sokół Kostrza 10 13

9. Tęcza Bolesławice 10 12

10. Błękitni Słotwina 10 10

11. Sparta Przełom Pastuchów 10 9

12. Płomień Dobromierz 10 6

13. unia Jaroszów 10 6

14. Zieloni II Mokrzeszów 10 0

poz. Klub mecze punkty

1. Skalnik Czarny Bór 10 28

2. Amfibolit Leszczyniec 10 23

3. Orzeł II Lubawka 10 21

4. Lesk Sędzisław 10 20

5. Victoria Czadrów 10 18

6. Orły Lipienica 10 18

7. Bóbr Opawa 10 16

8. Bolko Bolków 10 15

9. Husaria Grzędy 10 14

10. huragan olszany 10 11

11. LZS Janiszów 10 9

12. Uran Okrzeszyn 10 7

13. KS 1946 II Chełmsko Śląskie 10 3

14. Dragon Miszkowice 10 0

poz. Klub mecze punkty
1. Lechia Dzierżoniów 13 36

2. Bielawianka Bielawa 14 31

3. aKs granit strzegom s.a.  14 30
4. Sokół Marcinkowice  14 29

5. Moto Jelcz Oława  13 24

6. MKP Wołów  13 24

7. Polonia Trzebnica  13 23

8. Mechanik Brzezina  13 22

9. Piast Nowa Ruda  13 20

10. Sokół Wielka Lipa  14 18

11. GKS Mirków/ Długołęka  11 18

12. Piast Żerniki (Wrocław)  11 18

13. Orzeł Ząbkowice Śląskie 13 16

14. Nysa Kłodzko  13 12

15. Unia Bardo  13 11

16. LKS Bystrzyca Górna 13 9

17. Orzeł Prusice 13 7

18. Orzeł Lubawka 13 5

19. Pogoń Pieszyce 13 1
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W  Poznaniu 14 paździer- 
nika br. odbyły się Międzywoje- 
w ó d z k i e  M i s t r z o s t w a 
Młodzików w judo, najważ-
niejsze pod względem ran-
gi, zaraz po mistrzostwach 
Polski.

Po bardzo długiej przerwie 
zawodniczki AKS-u Strzegom 
odczuwały głód walki i ry-
walizacji. Nasze trzy judoczki 
pokazały, na co je stać i pomimo 
panującej wokół pandemii, dały 
radę i stoczyły naprawdę bardzo 
dobre pojedynki, które zaowo-
cowały świetnymi miejscami.

Złotymi medalistkami zosta-
ły: Zuzanna Oleksiuk w kate-
gorii wagowej do 52 kg, Klaudia 
Borowiec w kategorii wagowej 
do 40 kg oraz Martyna Ja-
naszek w kategorii wagowej 
do 57 kg. Brawo! Zwycięskie 
lokaty bardzo dobrze rokują na 
grudniowe mistrzostwa Polski 
w Poznaniu.

Potrójne złoto!
Stolica Wielkopolski okazała się szczęśliwa dla Zuzanny Oleksiuk, Klaudii Borowiec i Martyny Janaszek

Start	w	zawodach	mógł	się	odbyć	dzięki	wsparciu	finansowemu	z	budżetu	gminy	Strzegom.

Seniorzy AKS-u Granit 
Strzegom S.A. są w dobrej 
formie. W 4 ostatnich kolejkach 
odnieśli 4 zwycięstwa, strzelając 
przeciwnikom aż 16 bramek 
i tracąc tylko 3. Aktualnie 
zajmują 3. miejsce w tabeli  
(30 pkt), tracąc do lidera IV ligi 

dolnośląskiej (wschód) – Lechii 
Dzierżoniów 6 oczek. Druga 
jest Bielawianka Bielawa, która 
zgromadziła 34 pkt. 

Jeżeli nic się nie zmieni, to 
tegoroczne rozgrywki zakończą 
się 21-22 listopada br. 

red

AKS w gazie!

Siergiej Gumeniuk nie odda-
wał punktów za darmo i wal-
czył z dużą determinacją, aby 
zająć jak najlepsze miejsce 
w mistrzostwach. Po ciężkich 
walkach – m.in. z zawodni-
kami z Grodziska Mazowie-
ckiego i Warszawy – zajął  
2. miejsce, wywalczając srebrny 
medal. Serdecznie gratulujemy 
i czekamy na kolejne dobre 
występy. 

W dniach 23-24 paździer-
nika br. w Zamościu odbyła 
się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży oraz Mistrzostwa 
Polski w judo. Nasza zawod-
niczka – Nikola Kamińska 
spisała się na miarę swoich 
możliwości i zajęła ostatecznie 
7. miejsce. Wyjazd na zawody 
mógł się odbyć dzięki finan-
sowemu wsparciu z budżetu 
gminy Strzegom.

Wieści z tatami
Strzegomscy judocy wrócili z tarczą z zawodów w Luboniu i Zamościu. Serdecznie im gratulujemy

XX Mistrzostwa Polski Weteranów w Judo oraz II Mistrzostwa 
Polski Amatorów w Judo okazały się szczęśliwe dla zawodnika 
AKS-u Strzegom – Siergieja Gumeniuka (na zdjęciu pierwszy 
z lewej). Zawody odbyły się 24 października br. w Luboniu. 

Kadr z meczu AKS – Orzeł Prusice 7:0 
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działka rolna w rogoźnicy

działka rolna w Międzyrzeczu

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 337/6, AM – 1, 
Obr. Rogoźnica położona w Ro-
goźnicy, gmina Strzegom po-
wierzchnia wg rejestru ewiden-
cji gruntów wynosi 1,6009 ha
klasa gruntu RIIIa - 0,5162 ha
klasa gruntu RIVa - 1,0847 ha Dla 
nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00020689/5.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 3 grudnia 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej gminy Strze-
gom obejmującej wsie: Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, Gra-
niczna, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów, uchwalonego przed-
miotowa nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1 R15 – uprawy rol-
ne, granica terenu górniczego.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 
Wybór formy przetargu jako prze-
targu ustnego ograniczonego jest 
konsekwencją zmiany przepisów 
ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

o wstrzymaniu sprzedaży nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw w tym ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1655). Warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograni-
czoną liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do na-
bycia nieruchomości rolnej w rozu-
mieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 
oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rol-
nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgłosze-
nia uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolne-
go położonego na terenie gminy 
Strzegom – dowodem jest pisem-
ne oświadczenie prowadzącego to 
gospodarstwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wieczy-
stym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzch-
nię proporcjonalną do udziału w nie-
ruchomości rolnej; współwłaścicie-
lem w przypadku współwłasności 

łącznej - należy podać łączną po-
wierzchnię nieruchomości rolnych 
stanowiących przedmiot współwłas-
ności), użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym posia-
daczem. Oświadczenie powinno 
być poświadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapo-
znał się ze stanem faktycznym i for-
malno-prawnym przedmiotu prze-
targu oraz warunkami przetargu 
i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych przez Urząd Miej-
ski w Strzegomiu w związku z prze-
targiem na sprzedaż nieruchomości 
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisem-
ne oświadczenie współmałżonka, 
iż wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazany-
mi w punkcie 2 w zaklejonej koper-
cie z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 

w dniu 26.11.2020 r. – dz. nr 337/6, 
AM- 1, Obr. Rogoźnica” należy zło-
żyć w Urzędzie Miejskim w Strzego-
miu w terminie do dnia 23.11.2020 r. 
do godz. 14.00 w Wydziale Obsłu-
gi Interesantów pokój nr 15, parter; 
Rynek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 
wraz z pozostałymi oświadczenia-
mi i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 24.11.2020 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 71.000,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 usta-
wy o podatku od towarów i usług 
transakcja zwolniona jest z podat-
ku VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 
z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu, w wysokości 7.100,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić najpóźniej do dnia 23.11.2020 
r. na konto GMINA STRZEGOM 
– Santander Bank Polska S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . Na 
dowodzie wpłaty należy wpisać: 

„wadium – dz. nr 337/6 AM-1, Obr. 
Rogoźnica”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.11.2020 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed ot-
warciem przetargu przedłożyć komi-
sji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowa-
ny przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału notarial-
nego pełnomocnictwa upoważniają-
cego do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej przynaj-
mniej o jedno postąpienie. Postą-
pienie nie może wynosić mniej niż  
1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpienia 

decydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o ta-
kiej decyzji podana zostanie w spo-
sób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony 
w terminie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu (pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na kon-
cie GMINA STRZEGOM – Santan-
der Bank Polski S.A. O/Strzegom, 
nr rachunku 81 1090 2343 0000 
0005 9800 0229, nie później niż do 
dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność nieruchomości przed jej 
podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana ozna-
czona jako działka nr 305/2, AM – 
1, Obr. Międzyrzecze położona 
w Międzyrzeczu, gmina Strzegom 
powierzchnia wg rejestru ewi-
dencji gruntów wynosi 1,5834 ha
klasa gruntu RIIIa - 0,5315 ha
klasa gruntu RIVa – 0,9520 ha
klasa gruntu PsIV – 0,0999 ha Dla 
nieruchomości urządzona jest księ-
ga wieczysta SW1S/00071751/3.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
uchwalonego Uchwałą 
Nr 81/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru wschodniej 
części gminy Strzegom, obejmują-
cej obręby: Bartoszówek, Jaroszów, 
Rusko, Skarżyce, Morawa i Mię-
dzyrzecze przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem RP 
– uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu:
Wybór formy przetargu jako prze-
targu ustnego ograniczonego 
jest konsekwencją zmiany prze-
pisów ustawy z dnia 14 kwietnia 
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 

nieruchomości Zasobu Własno-
ści Rolnej Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw w tym 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1655). Warun-
ki przetargowe mogą być spełnio-
ne tylko przez ograniczoną liczbę 
osób, tj. osób, które są podmiota-
mi uprawnionymi do nabycia nieru-
chomości rolnej w rozumieniu prze-
pisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgłosze-
nia uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolne-
go położonego na terenie gminy 
Strzegom – dowodem jest pisem-
ne oświadczenie prowadzącego to 
gospodarstwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wieczy-
stym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzch-
nię proporcjonalną do udziału w nie-
ruchomości rolnej; współwłaścicie-
lem w przypadku współwłasności 

łącznej - należy podać łączną po-
wierzchnię nieruchomości rolnych 
stanowiących przedmiot współwłas-
ności), użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym posia-
daczem. Oświadczenie powinno 
być poświadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapo-
znał się ze stanem faktycznym i for-
malno-prawnym przedmiotu prze-
targu oraz warunkami przetargu 
i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych przez Urząd Miej-
ski w Strzegomiu w związku z prze-
targiem na sprzedaż nieruchomości 
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisem-
ne oświadczenie współmałżonka, 
iż wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z doku-
mentami i oświadczeniami wska-
zanymi w punkcie 2 w zaklejo-
nej kopercie z dopiskiem „Zgło-
szenie uczestnictwa w przetargu 

ograniczonym w dniu 26.11.2020 
r. – dz. nr 305/2, AM- 1, Obr. Mię-
dzyrzecze” należy złożyć w Urzę-
dzie Miejskim w Strzegomiu w ter-
minie do dnia 23.11.2020 r. do godz. 
14.00 w Wydziale Obsługi Intere-
santów pokój nr 15, parter; Rynek 
38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 
wraz z pozostałymi oświadczenia-
mi i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 24.11.2020 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 75.100,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług transak-
cja zwolniona jest z podatku VAT (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu, w wysokości 7.510,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić najpóźniej do dnia 23.11.2020 
r. na konto GMINA STRZEGOM 
– Santander Bank Polska S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 . Na 
dowodzie wpłaty należy wpisać: 

„wadium – dz. nr 305/2, AM-1, Obr. 
Międzyrzecze”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz Gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.11.2020 r. o godz. 1030 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed ot-
warciem przetargu przedłożyć komi-
sji przetargowej dowód tożsamości 
oraz potwierdzenie wpłaty wadium. 
Jeżeli uczestnik jest reprezentowa-
ny przez pełnomocnika, konieczne 
jest przedłożenie oryginału notarial-
nego pełnomocnictwa upoważniają-
cego do działania na każdym etapie 
postępowania przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej przynaj-
mniej o jedno postąpienie. Postą-
pienie nie może wynosić mniej niż  
1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych. O wysokości postąpienia 

decydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z osobą, która wy-
gra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o ta-
kiej decyzji podana zostanie w spo-
sób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony 
w terminie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetar-
gu (pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w całości 
i powinna być odnotowana na kon-
cie GMINA STRZEGOM – Santan-
der Bank Polski S.A. O/Strzegom, 
nr rachunku 81 1090 2343 0000 
0005 9800 0229, nie później niż do 
dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność nieruchomości przed jej 
podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia umo-
wy sprzedaży nieruchomości w for-
mie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 
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działka rolna w Kostrzy

działka rolna w Olszanach 

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 8, AM – 1, Obr. 
Kostrza położona w Kostrzy, gmi-
na Strzegom powierzchnia wg re-
jestru ewidencji gruntów wynosi 
1,5598 ha
klasa gruntu RIIIa – 1,5598 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego za-
twierdzonego Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 3 grudnia 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 1 R 
34 – uprawy rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655). 
Warunki przetargowe mogą być 
spełnione tylko przez ograniczoną 
liczbę osób, tj. osób, które są pod-
miotami uprawnionymi do nabycia 
nieruchomości rolnej w rozumieniu 
przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 
6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgłosze-
nia uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolne-
go położonego na terenie gminy 
Strzegom – dowodem jest pisemne 
oświadczenie prowadzącego to go-
spodarstwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wieczy-
stym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzch-
nię proporcjonalną do udziału w nie-
ruchomości rolnej; współwłaści-
cielem w przypadku współwłasno-
ści łącznej - należy podać łączną 

powierzchnię nieruchomości rolnych 
stanowiących przedmiot współwłas-
ności), użytkownikiem wieczystym, 
dzierżawcą lub samoistnym posia-
daczem. Oświadczenie powinno być 
poświadczone przez Burmistrza lub 
osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapo-
znał się ze stanem faktycznym i for-
malno-prawnym przedmiotu prze-
targu oraz warunkami przetargu 
i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych przez Urząd Miej-
ski w Strzegomiu w związku z prze-
targiem na sprzedaż nieruchomości 
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z doku-
mentami i oświadczeniami wska-
zanymi w punkcie 2 w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu ograniczo-
nym w dniu 26.11.2020 r. – dz. nr 8, 

AM- 1, Obr. Kostrza” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 23.11.2020 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; Ry-
nek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i do-
kumentami, o których mowa w punk-
cie 2.
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 24.11.2020 r.  
w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 56.600,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług trans-
akcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu, w wysokości 5.660,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpła-
cić najpóźniej do dnia 23.11.2020 r. 
na konto GMINA STRZEGOM – San-
tander Bank Polska S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 . Na dowo-
dzie wpłaty należy wpisać: „wadium 
– dz. nr 8, AM-1, Obr. Kostrza”. 

3) Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.11.2020 r. o godz. 1130 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamo-
ści oraz potwierdzenie wpłaty wa-
dium. Jeżeli uczestnik jest repre-
zentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie ory-
ginału notarialnego pełnomocni-
ctwa upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu 
na liczbę uczestników, jeżeli cho-
ciaż jeden z nich zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej 
przynajmniej o jedno postąpie-
nie. Postąpienie nie może wyno-
sić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych. O wy-
sokości postąpienia decydują 

uczestnicy przetargu. Umowa no-
tarialna może być zawarta wy-
łącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o ta-
kiej decyzji podana zostanie w spo-
sób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony 
w terminie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
(pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w cało-
ści i powinna być odnotowana 
na koncie GMINA STRZEGOM – 
Santander Bank Polski S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, nie 
później niż do dnia zawarcia umo-
wy przenoszącej własność nieru-
chomości przed jej podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić 
będzie podstawę do zawarcia umo-
wy sprzedaży nieruchomości w for-
mie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pokój 
nr 34 - II piętro lub telefonicznie 
pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunal-
ne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana ozna-
czona jako działka nr 309, AM – 1, 
Obr. Olszany położona w Olsza-
nach, gmina Strzegom powierzch-
nia wg rejestru ewidencji grun-
tów wynosi 2,8115 ha
klasa gruntu RIIIa – 2,2850 ha
klasa gruntu RIVa – 0,5265 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020685/7.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonego Uchwałą 
Nr 58/17 Rady Miejskiej w Strze-
gomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego obrębu Olszany, gmina 
Strzegom przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest symbolem 13 
R – tereny rolne.
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu:
Wybór formy przetargu jako prze-
targu ustnego ograniczonego jest 
konsekwencją zmiany przepisów 
ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
o wstrzymaniu sprzedaży nierucho-
mości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw w tym ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1655). Warunki przetargowe mogą 
być spełnione tylko przez ograni-
czoną liczbę osób, tj. osób, które są 
podmiotami uprawnionymi do na-
bycia nieruchomości rolnej w rozu-
mieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 
oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgłosze-
nia uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolne-
go położonego na terenie gminy 
Strzegom – dowodem jest pisem-
ne oświadczenie prowadzącego to 
gospodarstwo, poświadczone przez 
burmistrza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowa-
niu na pobyt stały przez okres co 
najmniej 5 lat, na terenie gminy 
Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wieczy-
stym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użyt-
ków rolnych nie przekracza 300 ha. 
W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzch-
nię proporcjonalną do udziału w nie-
ruchomości rolnej; współwłaścicie-
lem w przypadku współwłasności 
łącznej - należy podać łączną po-
wierzchnię nieruchomości rolnych 
stanowiących przedmiot współwłas-
ności), użytkownikiem wieczystym, 

dzierżawcą lub samoistnym posia-
daczem. Oświadczenie powinno 
być poświadczone przez Burmistrza 
lub osobę upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapo-
znał się ze stanem faktycznym i for-
malno-prawnym przedmiotu prze-
targu oraz warunkami przetargu 
i nie wnosi z tego tytułu żadnych 
zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wy-
raża zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych przez Urząd Miej-
ski w Strzegomiu w związku z prze-
targiem na sprzedaż nieruchomości 
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisem-
ne oświadczenie współmałżonka, 
iż wyraża on zgodę na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem 
przetargu po cenie wylicytowanej 
przez współmałżonka przystępują-
cego do przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z dokumen-
tami i oświadczeniami wskazany-
mi w punkcie 2 w zaklejonej koper-
cie z dopiskiem „Zgłoszenie uczest-
nictwa w przetargu ograniczonym 
w dniu 26.11.2020 r. – dz. nr 309, 
AM- 1, Obr. Olszany” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 23.11.2020 r. do 

godz. 14.00 w Wydziale Obsługi In-
teresantów pokój nr 15, parter; Ry-
nek 38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 
wraz z pozostałymi oświadczenia-
mi i dokumentami, o których mowa 
w punkcie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję 
Przetargową zgłoszeń i pozostałych 
dokumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczest-
nictwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 24.11.2020 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy 
ogłoszeń mieszczącej się na par-
terze budynku. 
5. Cena wywoławcza 
nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 134.200,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 usta-
wy o podatku od towarów i usług 
transakcja zwolniona jest z podat-
ku VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 
z późn. zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu, w wysokości  
13.420,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wyso-
kości uczestnicy przetargu po-
winni wpłacić najpóźniej do dnia 
23.11.2020 r. na konto GMINA 
STRZEGOM – Santander Bank 
Polska S.A. O/Strzegom, nr ra-
chunku 97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 . Na dowodzie wpła-
ty należy wpisać: „wadium – dz. nr 
309, AM-1, Obr. Olszany”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa 

się dzień wpływu środków na kon-
to gminy Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości w momencie podpi-
sania aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważ-
nienia przetargu lub jego zakoń-
czenia wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.11.2020 r. o godz. 1100 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć 
komisji przetargowej dowód toż-
samości oraz potwierdzenie wpła-
ty wadium. Jeżeli uczestnik jest 
reprezentowany przez pełnomoc-
nika, konieczne jest przedłożenie 
oryginału notarialnego pełnomoc-
nictwa upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postępowa-
nia przetargowego.
Przetarg jest ważny bez wzglę-
du na liczbę uczestników, jeże-
li chociaż jeden z nich zaoferuje 
cenę wyższą od ceny wywoław-
czej przynajmniej o jedno postą-
pienie. Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych. 
O wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu. 

Umowa notarialna może być za-
warta wyłącznie z osobą, która 
wygra przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 
z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w spo-
sób i w formie jaką zastosowano 
do ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nieru-
chomości zostanie powiadomiony 
w terminie do 21 dni od daty roz-
strzygnięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu 
(pomniejszona o wpłacone wa-
dium) podlega zapłacie w cało-
ści i powinna być odnotowana 
na koncie GMINA STRZEGOM 
– Santander Bank Polski S.A. O/
Strzegom, nr rachunku 81 1090 
2343 0000 0005 9800 0229, 
nie później niż do dnia zawar-
cia umowy przenoszącej włas-
ność nieruchomości przed jej 
podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stano-
wić będzie podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości 
w formie aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, po-
kój nr 34 - II piętro lub telefonicznie 
pod nr 74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie inter-
netowej www.bip.strzegom.pl, 
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działka rolna w Kostrzy 

Burmistrz Strzegomia ogłasza prze-
targ ustny ograniczony
Działając na podstawie art. 38, art. 
40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz 
§ 3, § 4, § 6 i § 15 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) ogłasza przetarg ustny ograni-
czony na sprzedaż nieruchomości 
rolnej stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nieru-
chomość niezabudowana oznaczo-
na jako działka nr 29, AM – 1, Obr. 
Kostrza położona w Kostrzy, gmi-
na Strzegom powierzchnia wg re-
jestru ewidencji gruntów wynosi 
2,4198 ha
klasa gruntu RIIIa – 1,2526 ha
klasa gruntu RIIIb – 0,0584 ha
klasa gruntu RIVa – 1,0018 ha
klasa gruntu RV – 0,1070 ha
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00020683/3.
Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń i praw osób trzecich.
Zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
uchwalonego Uchwałą 
Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 3 grudnia 2004 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów wiejskich dla części pół-
nocno-zachodniej gminy Strzegom 
obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, 
Żelazów przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest w części sym-
bolem 1R 32 – uprawy rolne (98,98 
%) w części
1 ZL 20 lasy (1,02%).
1. Uzasadnienie do wyboru formy 
przetargu: 

Wybór formy przetargu jako przetar-
gu ustnego ograniczonego jest kon-
sekwencją zmiany przepisów ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzy-
maniu sprzedaży nieruchomości 
Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655). 
Warunki przetargowe mogą być speł-
nione tylko przez ograniczoną liczbę 
osób, tj. osób, które są podmiotami 
uprawnionymi do nabycia nierucho-
mości rolnej w rozumieniu przepisów 
art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655).
2. Osoby, które chcą przystąpić 
do przetargu i zdecydują się na 
złożenie pisemnego oświadcze-
nia, o którym mowa w punkcie 3 
(oświadczenie dotyczące uczest-
nictwa w przetargu) zobowiązu-
ją się do załączenia do zgłosze-
nia uczestnictwa niżej wymienio-
nych dokumentów i dodatkowych 
oświadczeń:
1) dowód potwierdzający osobiste 
prowadzenie przez okres co naj-
mniej 5 lat gospodarstwa rolnego po-
łożonego na terenie gminy Strzegom 
– dowodem jest pisemne oświad-
czenie prowadzącego to gospodar-
stwo, poświadczone przez burmi-
strza Strzegomia;
2) zaświadczenie o zameldowaniu na 
pobyt stały przez okres co najmniej  
5 lat, na terenie gminy Strzegom;
3) oświadczenie oferenta, że jest 
właścicielem, użytkownikiem wie-
czystym, samoistnym posiadaczem 
lub dzierżawcą nieruchomości rol-
nych, których łączna powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 300 
ha. W oświadczeniu tym należy po-
dać łączną powierzchnię i miejsce 
położenia nieruchomości rolnych, 
których oferent jest właścicielem 
(współwłaścicielem w części ułam-
kowej – należy podać powierzchnię 

proporcjonalną do udziału w nieru-
chomości rolnej; współwłaścicielem 
w przypadku współwłasności łącznej 
- należy podać łączną powierzchnię 
nieruchomości rolnych stanowiących 
przedmiot współwłasności), użyt-
kownikiem wieczystym, dzierżaw-
cą lub samoistnym posiadaczem. 
Oświadczenie powinno być poświad-
czone przez Burmistrza lub osobę 
upoważnioną;
4) dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje rolnicze oferenta zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 
oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1655) w związku z treścią § 6 
i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycz-
nia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 
z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji 
rolniczych posiadanych przez osoby 
wykonujące działalność rolniczą.
5) oświadczenie, że oferent zapoznał 
się ze stanem faktycznym i formalno
-prawnym przedmiotu przetargu oraz 
warunkami przetargu i nie wnosi 
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że oferent wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez Urząd Miejski w Strze-
gomiu w związku z przetargiem na 
sprzedaż nieruchomości – ustawa 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781).
7) osoby fizyczne pozostające 
w związku małżeńskim i posiadają-
ce ustrój wspólności majątkowej – 
powinny dodatkowo złożyć pisemne 
oświadczenie współmałżonka, iż wy-
raża on zgodę na nabycie nierucho-
mości będącej przedmiotem prze-
targu po cenie wylicytowanej przez 
współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
3. Termin zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu
Oświadczenie o zgłoszeniu uczest-
nictwa w przetargu wraz z doku-
mentami i oświadczeniami wska-
zanymi w punkcie 2 w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie 
uczestnictwa w przetargu ograniczo-
nym w dniu 26.11.2020 r. – dz. nr 29, 
AM- 1, Obr. Kostrza” należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu 
w terminie do dnia 23.11.2020 r. do 
godz. 14.00 w Wydziale Obsługi Inte-
resantów pokój nr 15, parter; Rynek 
38, 58-150 Strzegom.
Osoby, które w wyżej wymienionym 
terminie i miejscu nie przedłożą wy-
maganych dokumentów nie zosta-
ną dopuszczone do uczestnictwa 
w przetargu. 
4. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu
 Kryteria:
Osoby, które złożą pisemne oświad-
czenie o którym mowa w pkt 3 wraz 
z pozostałymi oświadczeniami i do-
kumentami, o których mowa w punk-
cie 2,
Po sprawdzeniu przez Komisję Prze-
targową zgłoszeń i pozostałych do-
kumentów zostanie podana lista 
osób zakwalifikowanych do uczestni-
ctwa w przetargu. 
Lista osób zakwalifikowanych zosta-
nie wywieszona w dniu 24.11.2020 
r. w siedzibie tut. urzędu, 58-150 
Strzegom, Rynek 38 na tablicy ogło-
szeń mieszczącej się na parterze 
budynku. 
5. Cena wywoławcza nieruchomości 
Cena wywoławcza nieruchomości 
wynosi 97.600,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy 
o podatku od towarów i usług trans-
akcja zwolniona jest z podatku VAT 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. 
zm.). 
6. Wadium 
1) Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłacenie wadium w pie-
niądzu, w wysokości 9.760,00 zł. 
2) Wadium w wymaganej wysokości 
uczestnicy przetargu powinni wpłacić 
najpóźniej do dnia 23.11.2020 r. na 
konto GMINA STRZEGOM – San-
tander Bank Polska S.A. O/Strze-
gom, nr rachunku 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 . Na dowodzie 

wpłaty należy wpisać: „wadium – dz. 
nr 29, AM-1, Obr. Kostrza”. 
3) Za dzień wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na konto gmi-
ny Strzegom. 
4) Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który wygra przetarg zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości w momencie podpisania 
aktu notarialnego. 
Do momentu podpisania aktu no-
tarialnego wadium pełni funkcję 
zabezpieczającą. 
5) Osobom, które nie wygrały prze-
targu wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia przetargu lub jego zakończenia 
wynikiem negatywnym. 
6) Wadium przepada na rzecz gmi-
ny Strzegom w razie uchylenia się 
uczestnika przetargu, który wy-
grał przetarg od zawarcia umo-
wy sprzedaży w terminie podanym 
w zawiadomieniu.
7. Termin i miejsce przeprowadze-
nia przetargu 
Przetarg odbędzie się w dniu 
26.11.2020 r. o godz. 1200 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala konferencyjna, nr 29 
- I piętro.
8 Pozostałe warunki przetargu 
Uczestnik przetargu winien przed 
otwarciem przetargu przedłożyć ko-
misji przetargowej dowód tożsamo-
ści oraz potwierdzenie wpłaty wa-
dium. Jeżeli uczestnik jest repre-
zentowany przez pełnomocnika, 
konieczne jest przedłożenie ory-
ginału notarialnego pełnomocni-
ctwa upoważniającego do działa-
nia na każdym etapie postępowania 
przetargowego.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeżeli chociaż 
jeden z nich zaoferuje cenę wyż-
szą od ceny wywoławczej przynaj-
mniej o jedno postąpienie. Postą-
pienie nie może wynosić mniej niż 1 
% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek 

złotych. O wysokości postąpie-
nia decydują uczestnicy przetargu. 
Umowa notarialna może być zawar-
ta wyłącznie z osobą, która wygra 
przetarg. 
Przetarg zostanie przeprowadzony 
zgodnie z przepisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 14 wrześ-
nia 2004 roku w sprawie trybu prze-
prowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).
9. Informacje dodatkowe
1) Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o ta-
kiej decyzji podana zostanie w spo-
sób i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.
2) O terminie zawarcia umowy no-
tarialnej przyszły nabywca nierucho-
mości zostanie powiadomiony w ter-
minie do 21 dni od daty rozstrzyg-
nięcia przetargu.
3) Cena osiągnięta w przetargu (po-
mniejszona o wpłacone wadium) 
podlega zapłacie w całości i powin-
na być odnotowana na koncie GMI-
NA STRZEGOM – Santander Bank 
Polski S.A. O/Strzegom, nr rachun-
ku 81 1090 2343 0000 0005 9800 
0229, nie później niż do dnia za-
warcia umowy przenoszącej włas-
ność nieruchomości przed jej 
podpisaniem.
4) Wygrywający przetarg pokrywa 
koszty notarialne i sądowe.
5) Protokół z przetargu stanowić bę-
dzie podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości w formie 
aktu notarialnego.
6) Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38, pokój nr 
34 - II piętro lub telefonicznie pod nr 
74 8560 543. 
Ponadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie interne-
towej www.bip.strzegom.pl, 

ogŁoszeniA 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

Burmistrz Strzegomia 
ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości stano-
wiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Nieruchomość zabu-
dowana składająca 
się z działek nr 1009, 
1011/2, 1016/2, 1017/2, 
AM – 25, Obr.3, położo-
na w Strzegomiu, przy 
ulicy Wodnej o łącznej 
powierzchni wg reje-
stru ewidencji gruntów 
0,7720 ha. Na nierucho-
mości posadowione są  
3 boksy garażowe w za-
budowie szeregowej wy-
konane z pustaków żuż-
lobetonowych, dwie wia-
ty nietrwale związane 
z gruntem o konstrukcji 
drewno-blaszanej, garaż 
dwustanowiskowy wyko-
nany z bloków żużlobe-
tonowych krytym papą, 
altanka murowana z ce-
gły, komórka murowana 
z cegły z dachem o kon-
strukcji drewnianej kry-
tym papą w złym stanie 
technicznym. 

Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00089703/1. 
Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego za-
twierdzonym Uchwałą 
Nr 10/13 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30 
stycznia 2013 r. w spra-
wie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego ob-
szarów położonych w ob-
rębie 3 miasta Strzegom 
przedmiotowa nierucho-
mość - działka nr 1009, 
1011/2, 1016/2, 1017/2 
oznaczona jest symbo-
lem F.7.WM/U - zabudo-
wa mieszkaniowa wielo-
rodzinna. Granica histo-
rycznego układu urbani-
stycznego przedmieścia 
średniowiecznego mia-
sta, obszar obserwacji 
i ochrony archeologicz-
nej historycznego przed-
mieścia średniowieczne-
go miasta.

Cena wywoławcza nieru-
chomości 710.000,00 zł
Wadium - 71.000,00 zł
Postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1 % ceny 
wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do peł-
nych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 12.11.2020 r. 
o godz. 1000 w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Nieruchomość podle-
ga wyłączeniu z produk-
cji rolnej w trybie ustawy 
o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. Nabyw-
ca ponosi koszty wyłą-
czenia gruntów z produk-
cji rolnej.
Nabywca ponosi kosz-
ty związane z przeniesie-
niem prawa własności. 
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium na konto Santan-
der Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 
9800 0232 w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia  
09.11.2020 r. (za dzień 

wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium 
należy przedłożyć Komi-
sji Przetargowej w dniu 
przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra 
przetarg zalicza sie na 
poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca sie po za-
kończeniu przetargu, jed-
nak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia od-
wołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości 
sprzedawanej w drodze 
przetargu podlega zapła-
cie najpóźniej do dnia za-
warcia umowy w formie 
aktu notarialnego. W ra-
zie uchylania się uczest-
nika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi. 
Osoby przystępujące 
do przetargu powinny 

posiadać dokument po-
twierdzający tożsa-
mość. W przypadku 
osób prawnych wyma-
gany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla 
siedziby oferenta reje-
stru lub inny dokument 
urzędowy określający 
status prawny oferen-
ta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i na-
zwiska osób uprawnio-
nych do reprezenta-
cji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarial-
nie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Po-
wyższe dokumenty win-
ny być okazane Komi-
sji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczę-
ciem przetargu.
Umowa notarialna może 
być zawarta wyłącz-
nie z podmiotem, który 
przetarg wygra. 
Przetarg zostanie prze-
prowadzony zgodnie 
z przepisami Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów 

z dnia 14 września  
2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz ro-
kowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informa-
cje związane z przetar-
giem można uzyskać 
w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Strze-
gomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefo-
nicznie pod nr 74 8560-
543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczo-
na jest na stronie inter-
netowej Miasta i Gminy 
Strzegom- www.strze-
gom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo 
odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informa-
cja o takiej decyzji po-
dana zostanie w spo-
sób i w formie jaką za-
stosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
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