
Przebudowano m. in. na-
wierzchnię drogi wraz ze zjaz-
dami, wykonano nowe chodniki 
oraz pobocza gruntowe. Wyko-
nano również nowe oświetlenie 
uliczne na odcinku od ul. An-
dersa oraz wymieniono pozosta-
łe oprawy oświetlenia ulicznego. 
Skrzyżowanie z ul. Słoneczną 
zostało przebudowane jako 
skrzyżowanie wyniesione. Do-
datkowo zostały wykonane 
trzy przejścia dla pieszych, 
w tym jedno wyniesione wraz 
z oznakowaniem poziomym 
i pionowym. W celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa na ul. 
Olszowej zostały zamontowane 
dwa stacjonarne urządzenia 
BRD, informujące kierujących 
o prędkości jazdy. W celu od-
prowadzenia wód opadowych 
została wybudowana nowa 
kanalizacja deszczowa wraz 
z licznymi wpustami ulicznymi. 
Wykonawcą robót budowlanych 
była firma „Drog-Ziem” ze Sta-
nowic. Koszt tej części zadania 
inwestycyjnego wyniósł ok. 4,5 
mln zł, z czego 50% stanowi 
dofinansowanie z budżetu pań-
stwa w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Do końca czerwca br. plano-
wana jest przebudowa terenu 

znajdującego się w obrębie 
skrzyżowania z ul. Brzozo-
wą. Wykonana będzie tam 
nowa nawierzchnia, chodniki 
z kostki betonowej i zjazdy na 
posesje. Wymienione zostaną 
również oprawy oświetlenia 
ulicznego na ledowe. Ponadto 
powstanie zatoka autobusowa. 
Wykonawcą tego zadania jest 
również „Drog-Ziem” ze Sta-
nowic. Koszt prac wynosi ok. 
520 tys. zł. Kwota ta w cało-
ści pochodzi z budżetu gminy 
Strzegom.

Równolegle z w/w pracami 
rozpoczął się drugi etap przebu-
dowy ul. Olszowej – na odcinku 
od drogi 374 do firm i zakła-
dów, prowadzącym przez pola. 
Wykonano mechaniczne ko-
rytowanie wierzchniej warstwy 
drogi, a następnie ułożono dwie 
warstwy z mieszanki mineralno
-bitumicznej. W związku z ko-
niecznością ułożenia warstwy 
ścieralnej na całej szerokości 
jezdni, ruch samochodów cię-
żarowych – na krótko - zosta-
nie ponownie skierowany na 
ul. Olszową, gdzie docelowo 

obowiązuje zakaz poruszania 
się samochodów o masie całko-
witej powyżej 3,5 tony. Jest to 
niezbędne w związku z przyjętą 
technologią wykonania ostatniej 
warstwy jezdni tj. „bezszwowo”. 
Dodatkowo wykonane zostaną 
zjazdy oraz obustronne pobocze 
gruntowe. Wykonawcą odcinka 
o długości około 670 mb od 
drogi nr 374 w kierunku firmy 
ADA Granit jest konsorcjum 
firm: „COM – D” z Jawora 
(lider) oraz Jeleniogórskie Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 
(partner). Wykonawcą odcinka 
od Firmy Drobiarskiej do firmy 
ADA Granit jest „Drog-Ziem” 
ze Stanowic. Całkowity koszt 
robót budowlanych to ok. 1,7 
mln zł, z czego dofinansowanie 
z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
to ok. 1 mln zł, czyli aż 60 %.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy – nosząca imię Jana 
Pawła II - już od początku roku szkolnego 2019/2020 podejmo-
wała rozmaite działania zmierzające do uczczenia 100. rocznicy 
urodzin swojego patrona. W tym celu opracowany został szkolny 
projekt edukacyjny „100- lecie urodzin Jana Pawła II”, w którego 
realizację włączona została cała społeczność szkolna.

W nieruchomościach na terenie gminy Strzegom pojawiły się 
brązowe pojemniki do odbioru odpadów ulegających biodegrada-
cji. Jednak już na początku stwierdzono nieprawidłowości, które 
nie pozwalają odebrać tej frakcji jako odpad biodegradowalny, 
dlatego apelujemy o ich właściwe zbieranie. Szczegóły na www.
czysty.strzegom.pl

Walka z pandemią angażuje pracowników gospodarki komu-
nalnej nie mniej niż przedstawicieli innych zawodów. Ich praca 
jest rzadko dostrzegana i doceniana, choć, szczególnie w tych 
trudnych czasach, niesamowicie potrzebna. Dlatego należy im 
się wsparcie i uznanie. Brawo Wy! Więcej na www.portalko-
munalny.pl

Uczcili urodziny Jana Pawła II

Podziękowanie  
i uznanie 
Z okazji obchodzonego 12 
maja Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarek i Położ-
nych władze samorządowe 
Strzegomia złożyły wszyst-
kim pielęgniarkom i położ-
nym z terenu naszej gminy 
najserdeczniejsze życzenia.
 str. 3

transport 
urobku
To był pierwszy – historycz-
ny - transport urobku grani-
towego z Grabiny odnowio-
ną w ubiegłym roku za ok. 
12 mln zł estakadą kolejową 
w Strzegomiu. Odbył się on 
14 maja br. o godz. 15.50. 
Maszynistą był Maciej Pro-
niewicz. 
 str. 4

Serce  
na nakrętki!
Urząd Miejski w Strzegomiu 
– przy współpracy z OSiR 
Sp. z o.o. - przed główną 
bramą wjazdową do Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji ustawił 
serce na nakrętki. Pieniądze 
z ich sprzedaży trafią do 
osób potrzebujących. 
 str. 4 

Przebudowa jednego z największych podwórek w Strzegomiu 
– zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Świdnicką, Boh. Getta, 
Krótką, Rynkiem i Ogrodową – została ukończona. Wcześniej 
brak było tam wydzielonych miejsc parkingowych dla samo-
chodów, chodników dla mieszkańców, ławek, lamp, koszy na 
śmieci i ładnej zieleni. Teraz jest zupełnie inaczej!

Strzegomianie i turyści od 15 maja br. mogą ponownie korzystać 
z ekologicznego i wygodnego systemu rowerów publicznych. Do 
dyspozycji jest 48 jednośladów zlokalizowanych w 7 punktach 
miasta. Aby wypożyczyć rower, należy skorzystać ze specjalnej 
aplikacji Geovelo, Z jednośladów można korzystać z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa.

W tym roku minęło 16 lat od momentu, kiedy Polska została 
członkiem Unii Europejskiej. Dzięki unijnemu wsparciu w Strze-
gomiu udało się zrealizować wiele istotnych inwestycji. Gmina 
Strzegom w latach 2014-2020 może pochwalić się wysoką  
skutecznością pozyskiwania środków unijnych.

Nowe oblicze podwórka str. 3

Rowery znów dostępne  str. 4

Gmina Unią stoi!  str. 8

Bioodpady źle segregowane 

Brawa dla komunalników

Powstanie zatoka autobusowa w obrębie skrzyżowania z ul. Brzozową

Olszowa już przejezdna!

Zakończyła się przebudowa ul. Olszowej 
w Strzegomiu na odcinku od zjazdu w kierunku 
Lidla do Firmy Drobiarskiej. Droga zyskała 
nie tylko na wizerunku, ale też zdecydowanie 
poprawi się bezpieczeństwo kierowców i przede 
wszystkim mieszkańców. 

O ponownym – chwilowym - skierowaniu tirów na ul. Olszową poinformu-
jemy za pośrednictwem naszych mediów: strony internetowej i Facebooka.
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Miało się odbyć wiele uroczy-
stości upamiętniających to wielkie 
wydarzenie. Jednak z powodu 
zagrożenia epidemicznego więk-
szość z tych wydarzeń została 
anulowana lub przeniosła się do 
przestrzeni online.

Przedstawiciele władz naszego 
miasta, duchowieństwo i miesz-
kańcy złożyli wiązanki pod po-
mnikiem Jana Pawła II przy 
Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. 
Nagrano również ulubioną pieśń 
Jana Pawła II – „Barkę”, którą tak 
często śpiewał i zachęcał do jej 
śpiewania. Ukochaną pieśń ku 
czci Papieża Polaka, w imieniu 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny Strzegom, zaśpiewał Zespół 
Folklorystyczny „Kostrzanie”. Kto 
jeszcze jej nie widział, zachęcamy 

do odtworzenia na Facebooku, 
wspólnego śpiewu i chwili 
zadumy. 

- Nasz Papież w liście 
do artystów w 1999 roku 

napisał, że: „Zadaniem 
każdego człowieka 

jest być twórcą 
własnego życia 
- człowiek ma 
uczynić z niego 
arcydzieło sztu-
ki”. Wspomi-
nając Papieża 
Polaka, dbajmy 
o to aby i nasze 
życie było takim 
arcydziełem – 
zaznacza bur-
mistrz Strzego-
mia Zbigniew 
Suchyta. 

red

AktuAlności – co się dzieje w strzegomiu?
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„Nakrętkowe serce” mocno bije!

Duża część podatku dochodo-
wego od osób fizycznych zostaje 
przekazana do budżetu gminy 
Strzegom. W 2020 r. zaplano-
wana została w budżecie kwota 
ok. 23 mln zł. Drogi mieszkańcu, 
złóż deklarację podatkową PIT 
za rok 2019 w Urzędzie Skar-
bowym w Świdnicy, wpisując 
miejscowość na terenie gminy 
Strzegom JAKO MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA. Twoje pie-
niądze zostaną przeznaczone na 
budżet obywatelski, kulturę, roz-
wój infrastruktury, utrzymanie 
zieleni, sport, rekreację, ochronę 
środowiska, trasy rowerowe, po-
moc społeczną, ochronę zdrowia 
i edukację dzieci. 

zrób coś dla swojej gminy
Masz wpływ na budżet gminy Strzegom! Nie zapomnij o tej ważnej misji!

W tym roku, ze względu na pandemię 
koronawirusa, CAS Karmel budzi się do 
życia nieco później niż zwykle. Ostatnio 
nasadzono tam nowe rośliny. - Mamy na-
dzieję że niebawem będziemy mogli goś-
cić Państwa ponownie – mówi gospodarz 
tego miejsca Tomasz Smagłowski.

Karmel coraz piękniejszy

Ukochaną pieśń ku czci Papieża Polaka, w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Strzegom, pięknie zaśpiewał zespół Folklorystyczny „Kostrzanie”

centrum Aktywności Społecznej „Karmel” powoli nabiera swojego właściwego wyglądu i czeka na czas, gdy znów zagoszczą tu mieszkańcy

W poniedziałek 18 maja w całej Polsce, w tym oczywiście w gminie 
Strzegom, obchodzono 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Strzegomianie pamiętali

Od postawienia 
„nakrętkowego serca” 
przy OSiR Strzegom 

minęło zaledwie kilka 
dni, a nasi mieszkańcy 
zapełnili ten pojemnik 
w całości - zebrano 150 

kg nakrętek. Decyzją 
władz Strzegomia do-

chód z ich sprzedaży – a 
także z kolejnych transz 

- zostanie przekazany 
na leczenie i potrze-
by 19-miesięcznego 

Oskarka ze Strzegomia. 
O idei „nakrętkowego 

serca” piszemy na str. 4.
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30 kwietnia br. w jednym 
z domów przy Al. Wojska 
Polskiego doszło do kradzieży 
wózka dziecięcego. Sprawa jest 
wyjaśniana przez policję przy 
pomocy monitoringu miej-
skiego. 

***
1 maja br. w Rynku patrol 

policji interweniował do męż-
czyzny spożywającego alkohol.

***
1 maja br. w Rynku kierujący 

pojazdem osobowym pokazał 
niekulturalny gest w kierunku 
mieszanego patrolu policyjno
-wojskowego. Sprawa ta jest 
wyjaśniana przez policję przy 
pomocy monitoringu miej-
skiego.

***
12 maja br. na ul. Kościuszki 

w Strzegomiu kierujący tirem 
nie zastosował się do znaku 
„B-18” - zakaz wjazdu po-
jazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 10 t. Zapis z 
monitoringu został przekazany 
policji. 

AktuAlności

Okiem
miejskiego
monitoringu

*  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 

MAJ – CZERWIEC 2020

Data pełnienia 
dyżuru Nazwa apteki Adres Nr telefonu

17.05 – 23.05 Śląska ul. Dąbrowskiego 2 tel. 74/ 855-17-75

24.05 – 30.05 Królewska ul. Legnicka 14W tel. 74/ 649-12-00

31.05 – 06.06 Avena ul. Rynek 32-36 tel. 74/ 851-60-73

Nowości w TV Strzegom
•	Proces	znoszenia	obostrzeń	w	
gminie Strzegom
•	Strzegomska	biblioteka	wzno-
wiła swoją działalność
•	Setna	 rocznica	 urodzin	 Jana	
Pawła II
•	„Barka”	 w	 wykonaniu	 Ko-
strzan

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)

Z okazji obchodzonego 12 
maja Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarek i Położnych wła-
dze samorządowe Strzegomia 
złożyły wszystkim pielęgniar-
kom i położnym z terenu na-
szej gminy najserdeczniejsze 
życzenia.

„Zawód pielęgniarki i po-
łożnej to wyjątkowo odpo-
wiedzialna praca i misja. Tej 
grupie zawodowej należy się 
ogromny szacunek i podzię-
kowanie. Mało kto w tych 
trudnych czasach zasłużył na 
tak duże dowody uznania ze 
strony społeczeństwa. Pielęg-
niarki i położne podejmują 
ponadludzki wysiłek, ryzykując 
własnym życiem i zdrowiem. To 

właśnie one są na pierwszej linii 
frontu w walce z koronawiru-
sem. Życzymy, żeby ta trudna 
praca została doceniona przez 
mieszkańców, a pielęgniarki i 
położne czerpały prawdziwą 
satysfakcję i przyjemność ze 
swojej pracy”.

Na zdjęciu wizyta zastępcy 
burmistrza Strzegomia - Wie-
sława Witkowskiego w Strze-
gomskim Centrum Medyczno
-Diagnostycznym Sp. z o. o. 
na ul. Witosa i symboliczne 
przekazanie kwiatów i życzeń 
dla wszystkich pielęgniarek 
i położnych z terenu gminy 
Strzegom.

red

Wielkie uznanie i podziękowanie

W razie jakichkolwiek py-
tań dotyczące składania 
wniosków w zakresie 
podatków, prosimy o 
kontakt z Wydziałem 
Podatkowym UM w 
Strzegomiu, który w 
obecnej sytuacji może 
odbywać się wyłącznie 
drogą telefoniczną (tel. 
74/8560-509, 74/8560-
510, 74/8560-539). Na-
tomiast pytania dotyczące 
wniosków w zakresie ulg z ty-

tułu najmu lokali użytkowych 
lub czynszu dzierżawnego 

od nieruchomości nie-
zabudowanych i zabu-
dowanych oddanych 
na cel inne niż rolne, 
można kierować do 
Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami 

i Zagospodarowania 
Przestrzennego UM 

w Strzegomiu wyłącznie 
drogą telefoniczną (tel.74/ 

8560- 542, 74/ 8560-541.

Podwórko to – obejmujące 
swoim zasięgiem wielu miesz-
kańców, w tym dzieci - było 
jednym z wielu, które nie remon-
towano od lat. Brak było tam wy-
dzielonych miejsc parkingowych 
dla samochodów, chodników dla 
mieszkańców, ławek, lamp, koszy 
na śmieci i ładnej zieleni. Ogólnie 
panował chaos i nieporządek. 
Teraz wszystko zmieniło się na 
lepsze! Zostało stworzone przy-
jazne otoczenie, które sprawi, że 
mieszkańcy z chęcią będą spędzać 
czas na świeżym powietrzu, gdzie 
będzie czysto i bezpiecznie. 

Modernizacja tego podwórka 
jest kontynuacją wyremontowa-
nych już wcześniej przyległych 
ulic oraz parku „Strzegomskie 
Planty”, a także rewitalizacji tere-
nów wzdłuż Strzegomki i parku 
przy ul. Kasztelańskiej.

Apelujemy do mieszkańców 
tego dużego podwórka, by sza-
nowali przestrzeń publiczną i 
zwracali uwagę na potencjalne 
akty wandalizmu w tym miejscu. 
Prosimy o zgłaszanie tego typu 
zdarzeń na policję z podaniem 
daty i godziny.

red

Brakowało tu miejsc parkingowych, chodników, ławek, lamp, koszy na śmieci i ładnej zieleni

W Granicznej nieznany sprawca lub sprawcy dokonali 
kradzieży 2 szt. paneli ogrodowych, które były częścią 
ogrodzenia placu zabaw. O tym wyczynie złodziei zo-
stała poinformowana strzegomska policja. 

Koszt ostatniego etapu przebudowy podwórka  
wyniósł ok. 595 tys. zł.

Przebudowa jednego z największych podwórek w Strzegomiu 
– zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Świdnicką, Boh. Getta, 
Krótką, Rynkiem i Ogrodową – została ukończona. Wspólnoty 
mieszkaniowe kończą jeszcze budowę boksów na śmieci. 

Gdzie po pomoc? Tarcza antykryzysowa

Nowe oblicze
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Przypomnijmy, strzegomska 
estakada została wybudowana 
w 1911 r. To 745-metrowa 
żelbetowa konstrukcja z 45 
niszami i 3 wiaduktami, która 
łukiem otacza Stare Miasto. 
Nasza estakada jest jedną z 
trzech estakad kolejowych w 
Polsce. Pozostałe dwie znajdują 

się we Wrocławiu i w Gorzowie 
Wielkopolskim.

Niedawny remont estakady 
został zrealizowany przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S. A. 
Wymieniono m. in. podkłady, 
tłuczeń i szyny. Inwestycja kosz-
towała ok. 12 mln zł. 

Dodajmy, że w 2016 r. - jeszcze 

starą estakadą - odbył się jeden z 
ostatnich przejazdów turystycz-
nych zabytkowym parowozem i 
2 poniemieckimi wagonami na 
trasie Strzegom - Grabina Śl. 
i z powrotem. Było to nieza-
pomniane przeżycie i nie lada 
gratka dla miłośników kolei.

red

Remont estakady odbył się w 2019 r. został zrealizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Koszt tych prac wyniósł około 12 mln zł

Strzegomianie i turyści od 
15 maja br. mogą korzystać z 
ekologicznego i wygodnego 
systemu rowerów publicz-
nych. Do dyspozycji jest 48 
jednośladów zlokalizowanych  
w 7 punktach miasta.

Opłata za wypożyczenie ro-
weru wynosi – 1,50 zł za każde 
rozpoczęte 30 minut użytkowa-
nia, nie więcej jednak niż 9,00 zł 
za dzień, czyli po 3 godzinach 
system zakończy naliczanie 
opłat. Z roweru można korzy-
stać przez całą dobę, następnie 
system zacznie naliczać opłatę 
jak za kolejne wypożyczenie.

Aby wypożyczyć rower, należy 
skorzystać ze specjalnej aplika-
cji Geovelo, którą można pobrać 
na telefon. Aplikacja umożliwia 

m. in. wypożyczenie roweru 
poprzez skanowanie kodu QR. 
Rowerem będzie można poru-
szać się w granicach admini-
stracyjnych gminy Strzegom. 
Zwrotu jednośladu można do-
konać na każdej stacji, których 
lista znajduje się poniżej:
•	 Rynek	–	przy	Ratuszu

•	 ul.	Kościuszki	przy	skrzyżo-
waniu z ul. Sosnową

•	 ul.	Legnicka	–	targowisko
•	 ul.	Mickiewicza	–	przy	wjeź-

dzie na teren OSiR-u
•	 ul.	Dolna	przy	skrzyżowaniu	

z ul. Wałbrzyską
•	 Al.	Wojska	 Polskiego	 przy	

Quick Parku
•	 ul.	Olszowa	2

Zalecenia dotyczące bezpiecz-
nego korzystania z roweru pub-
licznego w gminie Strzegom:

1. Przed rozpoczęciem jazdy 
zdezynfekuj powierzchnie 
roweru narażone na kontakt: 
chwyty kierownicy, siodełko, 
zamek tylnego koła.

2. Używaj rękawiczek jednora-
zowych i dezynfekuj dłonie 
przed i po korzystaniu z 

roweru.
3. Podczas jazdy unikaj dotyka-

nia twarzy, w szczególności 
okolic oczu, ust i nosa.

4. Pamiętaj o obowiązującym 
nakazie zasłaniania ust i nosa 
w przestrzeni publicznej. 

red

Czerwony, metalowy pojem-
nik w kształcie serca ma ponad 
1,5 metra wysokości i zmieści 
się w nim około 150 kg plasti-
kowych nakrętek.

Codziennie każdy z nas po-
zbywa się plastikowych nakrętek 
stanowiących zamknięcie bute-
lek, kartonów po sokach, mleku, 
napojach i opakowaniach po naj-
różniejszych płynach. Tymcza-
sem ich zbieranie może przybrać 
formę jednej z popularnych akcji 
charytatywno-ekologicznych.

Zebrane nakrętki sprzedawa-
ne są firmom recyklingowym i 
przerabiane na surowiec wtórny. 
Często, świadomi ich przydat-
ności, odkładamy na bok bez-
użyteczne dla nas nakrętki, ale 
kiedy nazbiera się ich całkiem 
sporo, nie bardzo wiemy co z 
nimi zrobić. 

Teraz można je przynieść 
do pojemnika, który 14 maja 
br. został zamontowany przed 
bramą wjazdową do strzegom-
skiego OSiR-u.

Kosz w kształcie serca prze-
znaczony jest na wszelkie pla-
stikowe nakrętki, bez względu 
na kształt czy kolor. Ważne, 
by nie dorzucać do nakrę-
tek innych przedmiotów, a 
jeśli mają one np. tekturowe 
uszczelki – trzeba je usunąć 
przed wyrzuceniem.

- Chcielibyśmy żeby to serce 
napełniło się nakrętkami, a 
pieniądze uzyskane ze sprze-
daży przekazane zostały na 
rzecz osób potrzebujących 
– podkreśla zastępca burmi-
strza Strzegomia - Wiesław 
Witkowski.

OSiR Strzegom

Rowery ponownie dostępne

„Nakrętkowe serce” czeka

Z jednośladów można znów korzystać, ale pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Kosz w kształcie serca przeznaczony jest na plastikowe zakrętki bez względu na kształt czy kolor

Już wkrótce – po wyłonieniu 
w przetargu wykonawcy – roz-
pocznie się II etap budowy ciągu 
pieszo-rowerowego na odcin-
ku Strzegom-Wieśnica. Strze-
gomscy radni podjęli właśnie 
uchwałę ws. udzielenia pomocy 
rzeczowej o wartości ok. 960 tys. 
zł województwu dolnośląskiemu 
w zakresie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 374.

W I etapie wykonano 700 m 
ścieżki: odcinek zaczynający się 
od skrzyżowania ul. Sosnowej z 
ul. Legnicką w Strzegomiu do 

wyjazdu z miasta oraz końcowy 
fragment przy wiacie przystan-
kowej w Wieśnicy. Kolejny frag-
ment ścieżki ma liczyć ok. 1300 
m – w sumie ok. 2000 m. Etap 
połączenia obu miejscowości ma 
zakończyć się w drugiej połowie 
2021 roku. 

Inwestycja według kosztorysu 
ma pochłonąć ponad 1 mln 746 
tys. zł z dofinansowaniem ponad 
785 tys. zł pochodzących z woje-
wództwa dolnośląskiego - Dolno-
śląskiej Służby Dróg i Kolei.

red

Niedługo kontynuacja ścieżki

15 maja br. o godz. 15.50 rozpoczął się pierwszy – historyczny - transport urobku granitowego 
z Grabiny odnowioną estakadą kolejową w Strzegomiu. Maszynistą był Maciej Proniewicz.

Urząd Miejski w Strzegomiu – przy współpracy z OSiR Sp. 
z o.o. - przed główną bramą wjazdową do Ośrodka Sportu i 
Rekreacji ustawił serce na nakrętki. Pieniądze z ich sprzedaży 
trafią do osób potrzebujących. 

Premierowy transport
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Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i  ich 
problemów. Ceni sobie dialog 
ze społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

jarek: na nowym parkingu 
przy ul. św. tomasza w kloszu 
latarni zbiera się woda. szkoda, 
by nowy sprzęt zardzewiał i uległ 
uszkodzeniu. chyba należy wy-
mienić albo założyć uszczelkę. 

Nikt do tej pory nie zgłaszał 
tego problemu. Bardzo dziękuję 
za informację. Teren jest objęty 
gwarancją wykonawcy robót. 
Problem został zgłoszony wy-
konawcy, który usunie usterkę 
w terminie umownym.

irena: panie bur mist r zu, 
proszę się przyjrzeć, jak funk-
cjonuje urząd w chwili obecnej 
tj. obsługa klienta w holu. czy 
uważa pan, że zachowane są 
wszelkie środki bezpieczeństwa 
i zachowania odległości pomię-
dzy osobami, skoro wpuszcza-
nych jest po parę osób naraz. 

stoją one w holu, czekają na 
obsługę i słuchają, w jakiej spra-
wie przyszli inni. co z rodo 
w tym pr zypadku? kolejna 
rzecz, przy jednej z lad przyj-
mowane są naraz po 2 osoby - a 
co z odległością między nimi, 
przecież 1,5 metra czy 2 metry 
nie są zachowane. lada nie ma 
pleksy, a mieć powinna, osoby 
mają tylko maseczki, tu zno-
wu brak zachowania rodo. 
sprawa dla sanepidu, inspekcji 
pracy i prezesa uodo.

Informuję, że od wtorku 19 
maja br. Urząd Miejski w Strze-
gomiu jest ponownie otwarty 

dla klientów. W przestrzenni 
publicznej klient ma obowią-
zek nosić maskę, natomiast 
nie ma obowiązku noszenia 
rękawiczek. Na parterze (przy 
Wydziale Podatkowym) i na II 
piętrze ustawione są specjalne 
lady dla klientów. Przy głów-
nym wejściu znajduje się mata 
dezynfekująca. Należy również 
korzystać z płynu dezynfekują-
cego – dozownik znajduje się w 
pobliżu schodów na parterze. 

katrin: dzień dobry panie 
burmistrzu. jestem mieszkanką 
strzegomia i chodzi mi o pe-
wien duży problem z kaplicą na 
cmentarzu. mamy teraz nowy 
cmentarz przy ul. wałbrzyskiej 
i nie posiadamy tam kaplicy i tu 
zaczyna się problem. z cmenta-
rza z ul. olszowej jest daleko 
na ul. wałbrzyską, a nie każdy 
posiada samochód, aby dojechać 
na drugi koniec strzegomia. 
ludzi nie stać wynajmować 
autokary na pogrzeb. już kie-
dyś było mówione, że zostanie 
wybudowana kaplica na ul. 
wałbrzyskiej. czy pan, panie 
burmistrzu rozwiąże ten dłu-
goletni problem, czy mamy pisać 
jakąś petycję jako mieszkańcy 
gdzieś indziej. z poważaniem 
mieszkanka naszego pięknego 
miasta.

W obecnej chwili nie pla-
nujemy budowy nowej kaplicy 

przy ul. Wałbrzyskiej. Trwa 
wykonanie projektu na remont 
obecnej kaplicy przy ul. Ol-
szowej oraz mniejszej kaplicy 
zastępczej, której stan ma wiele 
zastrzeżeń. Po wykonaniu 
projektu rozpoczniemy remont 
dachu, elewacji zewnętrznej i 
wnętrz obu obiektów. 

zmartwiona: mam pytanie, 
czy w związku z pandemią 
można byłoby emer ytowane 
nauczycielki z przedszkoli i 
szkół oddelegować na zasłu-
żony odpoczynek, aby młode 
panie miały prace, a nie były 
na zasiłku?

Emerytura to przywilej, a 
nie  obowiązek – tak więc 
decyzja odejścia na emeryturę 
na każdym stanowisku pracy 
podlega decyzji osobistej, a nie 
pracodawcy. 

mariusz: witam serdecznie, 
ul. olszowa w końcu wygląda 
jak trzeba, ale tiry jak jeździ-
ły, tak jeżdżą. tylko kwestia 
czasu, jak droga zacznie wy-
glądać jak przed remontem. 
policji brak, dzwonić nie ma 
po co, bo zanim przyjadą to po 
kierowcy już śladu nie będzie. 

druga kwestia, co z innymi 
ulicami: wrzosową, brzozową, 
starzyńskiego, polną i lipową. 
ulice nie widziały remontu od 
nastu lat, tylko doraźne łata-
nie nic nie dające. znów się 
na to samo zanosi, ekipa za to 
odpowiedzialna jakby graff iti 
na ulicy robiła. wszystko po-
malowała na pomarańczowo 
jak stare kalesony do łatania. 
pozdrawiam.

Tiry jeżdżą wtedy, kiedy 
mają zablokowany odcinek 
374 – Kurniki. Jeśli mamy 
traktować się poważnie, kiedy 
dostaję pytania z epitetami, 
po prostu nie odpowiadam. 
Z tymi starymi kalesonami  
to niepotrzebne. Panie Ma-
riuszu! Też bym chciał, żeby 
całe miasto i 22 wsie miały 
wszystkie drogi jak ul. Olszo-
wa, ale długo jeszcze tak nie 
będzie. Wielokrotnie o tym 
problemie pisałem. Na tych 
wąskich uliczkach jest jeszcze 
problem, że firmy nie chcą ich 
robić. Wiele ulic od 75 lat nie 
ma nawierzchni asfaltowych i 
systematycznie to robimy, jak 
pan widzi. Przyjdzie czas na 
kolejne ulice na Osiedlu wokół 
ul. Olszowej. 

mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Za dwa t ygodnie  kolejne pytania.
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Odebrane

Z pozycji menu 

znajdującego się w panelu bocznym od-
najdziesz dokumenty, które zostały prze-
słane z danego Urzędu na Twoje konto 
w systemie e-Urząd. Najnowsze wiado-
mości wyświetlane są na początku listy.

Wybierz opcję 

aby wyświetlić podgląd odebranego do-
kumentu. Z poziomu podglądu możesz 
pobrać załączniki, o ile zostały dołączone 
do dokumentu.

Robocze
W zakładce 

znajdują się wszystkie edytowane wcześ-
niej formularze e-usług, które nie zostały 
przesłane do Urzędu.

 

Aby wznowić edycję formularza e-usługi, 
kliknij przy odpowiedniej pozycji przy-
cisk 

rozwój e-usług w gminie strzegom

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, Działanie 2.1 „E-usługi publiczne”, Poddziałanie 2.1.4„E-usługi publiczne – ZIT AW”.

W okresie pandemii koronawirusa bardzo ważną sprawą stało się załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia 
z domu. Aby załatwić najważniejsze sprawy on-line, należy skorzystać z platformy www.eurzad.strzegom.pl. W tym 
numerze podajemy wskazówki, jak odebrać dokumenty przesłane przez urząd, sprawdzić ilość punktów karnych, 
złożyć wniosek o przyznanie świadczenia Rodzina 500+ oraz złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

zAłATWIANIe SPRAW URzędOWych Bez WychOdzeNIA z dOmU

odc. 3



Biuletyn Samorządowy Gminy Strzegom 7rozwój e-usług w gminie strzegom

w nowym widoku możesz dokonać 
zmian w dokumencie i dokończyć wy-
pełnianie danych. Jeśli chcesz wysłać wy-
pełniony formularz do Urzędu, postępuj 
zgodnie ze wskazówkami z punktu Wy-
syłanie dokumentu.

Jeśli chcesz usunąć dokument z listy Ro-
boczych wybierz opcję

na ekranie pojawi się komunikat po-
twierdzenia usunięcia. Jeśli jesteś pewny, 
że chcesz trwale usunąć wersję roboczą 
dokumentu, wybierz

Jeśli jednak chcesz zachować dokument, 
naciśnij 

Wysłane
Z pozycji menu 

znajdującego się w panelu bocznym od-
najdziesz wszystkie dokumenty, które 
zostały wysłane do Urzędu.
 

Jeśli chcesz ponowić wysłanie formu-
larza, kliknij w skrzynce nadawczej w 
wierszu danego dokumentu na przycisk 

Zostaniesz wówczas ponownie skiero-
wany do kreatora dokumentu, następ-
nie postępuj zgodnie ze wskazówkami 

Za dwa tygodnie kolejny odcinek  
naszego poradnika. 

opisywanymi w punkcie Wysyłanie do-
kumentu. 
Jeśli chcesz zobaczyć potwierdzenie 
przedłożenia dokumentu, wybierz op-
cję

przy odpowiednim dokumencie. 

 
Odsyłacz do usługi centralnej dostępnej 
na stronie www.obywatel.gov.pl, gdzie 
bez dodatkowego logowania możesz 
sprawdzić stan swoich punktów karnych 
przez Internet.

 

 

Odsyłacz do usługi centralnej dostępnej 
na stronie www.obywatel.gov.pl, gdzie 
bez dodatkowego logowania możesz 

złożyć wniosek o przyznanie świadcze-
nia Rodzina 500+.

Odsyłacz do usługi centralnej dostępnej 
na stronie www.obywatel.gov.pl, gdzie 
bez dodatkowego logowania możesz 
złożyć wniosek o wydanie dowodu oso-
bistego.
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Są wśród nich m.in. bu-
dowa przedszkola przy ul. 
Kościuszki w Strzegomiu, 
przebudowa Starego Miasta i 
Grabiny wraz z modernizacją 
murów obronnych, utworzenie 
Klubu Seniora w Jaroszo-
wie, przebudowa świetlicy w 

Modlęcinie, termomoderni-
zacja budynków użyteczności 
publicznej oraz wiele innych. 
Warto podkreślić, że gmina 
Strzegom w latach 2014-2020 
może pochwalić się wysoką 
skutecznością pozyskiwania 
środków unijnych.

Gmina Strzegom może pochwalić się 90-procentową skutecznością pozyskiwania środków unijnych. co z tych pieniędzy udało się zmienić na plus? 

Apel RCKiK we Wrocławiu:
- Apelujemy do Państwa! 

Mocno spadły 
nam stany krwi 
a  szczególnie 
po t r z ebne  s ą 
grupy: 

O Rh-, O Rh+, 
A Rh-, A Rh+, B 
Rh-.

Krwi nieste-
ty nie możemy 
długo magazy-
nować i pobrany 
koncentrat krwinek czerwo-
nych może być przetoczony 

pacjentowi tylko przez 42 dni 
od pobrania, a koncentrat krwi-

nek płytkowych ma 
termin ważności 
jedynie 5 dni, dla-
tego tak ważne jest 
regularne zgłasza-
nie się osób do od-
dawania krwi i po-
zyskiwanie nowych 
krwiodawców. 

Przypominamy, 
ż e  kr wiodawcą 
może być osoba w 

wieku 18-65 lat, która w ostat-
nim czasie nie podróżowała do 

innych krajów, nie miała kon-
taktu z osobą zakażoną wirusem 
lub objętą kwarantanną, cieszą-
ca się ogólnie dobrym stanem 
zdrowia. Każdy, kto zgłasza 
się do oddania krwi, musi być 
zdrowy, wypoczęty, w ciągu 
doby poprzedzającej oddanie 
krwi wypić ok. 2 l płynów, po 
lekkostrawnym posiłku i należy 

też pamiętać o zabraniu ze sobą 
dokumentu tożsamości ze zdję-
ciem, numerem PESEL. 

W trosce o wasze bezpieczeń-
stwo przypominamy, że można 
się zarejestrować telefonicznie 
na dany dzień i godzinę – tel. 
71 371 58 24 (proszę dzwonić 
od poniedziałku do piątku od 
8.00 – 17.00). 

RcKiK we Wrocławiu apeluje o krew!
W większości szpitali w Polsce brakuje krwi, której nie da się wyprodukować. Zostań bohaterem, oddaj życiodajny płyn 

Zakończono właśnie układa-
nie kostki betonowej na placu 
przy terenie rekreacyjnym w 
Jaroszowie. Środki na budowę 
pochodziły z funduszu sołe-
ckiego wsi Jaroszów – 30 tys. 
zł i budżety gminy Strzegom 
– 4,6 tys. zł.

W 2018 r. wykonano pod-
budowę wraz z obrzeżem z 

kostki granitowej. W tym 
roku zakres prac polegał na 
ułożeniu kostki betonowej o 
powierzchni 500 m kwadra-
towych. Kostka pochodziła z 
rozbiórki chodników na ul. 
Olszowej (ok. 380 m kwa-
dratowych), a brakującą część 
zakupiono. 

red

Kolejne udogodnienie w Jaroszowie

W tym roku minęło 16 lat od momentu, kiedy Polska została członkiem Unii 
Europejskiej. Dzięki unijnemu wsparciu w Strzegomiu udało się zrealizo-
wać wiele istotnych inwestycji oraz rozpocząć kolejne przedsięwzięcia. 

Na zdjęciach przykłady inwestycji, które zrealizowano 
dzięki środkom z Unii Europejskiej w gminie Strzegom. 

Święto Unii europejskiej

W związku z wyjątkową sytuacją i wzrastającą liczbą osób 
hospitalizowanych, rosnącym zapotrzebowaniem na krew ze 
szpitali Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zwraca 
się do wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich 
zdrowych osób o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa w 
celu oddania krwi.
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Poniżej relacja Justyny (na 
zdj. pierwsza z prawej): 

„Udzia ł  w , ,Szans ie  na 
sukces”, razem z dziewczy-
nami naszego kwarte-
tu  , ,Farc iar y ’ ’ :  Idą 
S z e b l ą ,  E w e l i n ą 
Woźniak oraz Ali-
c j ą  C z a j k o w s k ą , 
okazał się cieka-
wym przeżyciem. 
Jadąc na casting do 
Wrocławia, za namo-
wą naszej instruktorki 
muzycznej  Ani Lutz , nie 
spodz i e wa ł y śmy  s i ę  do-
stania do tego programu, 
ponieważ była bardzo duża 
k o n k u re n c j a , a  c a s t i n g i 

odbywały się również w in-
nych miastach. Jednakże nie 

traciłyśmy 

nadziei. Pewnego dnia za-
skoczył nas telefon z Tele-
wizji Polskiej informujący o 
zaproszeniu do ,,Szansy na 

sukces’’. Od tego momentu 
zaczęły się nasze przygoto-
wania i próby. Dostałyśmy 
się do odcinka z udziałem 

grupy VOX, co sprawiło 
nam wielką radość, po-

nieważ tak samo jak 
zespół  VOX, śpie-
wamy w wielogłosie. 
Ostateczne nagranie 
programu odbyło się 

w miłe j  i  rodzinnej 
atmosferze. Spędziły-

śmy cudowne chwile oraz 
poznałyśmy wiele nowych 
o s ó b. Po m i m o  l e k k i e g o 
stresu, było to dla nas nie-
zapomniane doświadczenie 
i super przygoda!

emisja „Szansy na Sukces” z naszą Justyną odbyła się 17 maja br. na antenie TVP 2. Widzieliście? Jeśli nie, koniecznie to zobaczcie! 

Wyśpiewała sobie sukces i przygodę 
Justyna Sitarek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu, wraz z koleżankami 
z zespołu „Farciary”, wzięła udział w popularnym programie „Szansa na sukces”. 
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OSiR Sp. z o. o. w Strzegomiu informuje

Zarząd Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Sp. z o. o. w Strzego-
miu ogłasza przetarg ustny, 
nieograniczony na oddanie 
w najem gruntów stano-
wiących mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu są 
grunty:
1. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 33 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywko-
wą, oznaczoną na szkicu 
jako nr 1, z możliwością pod-
łączenia energii elektrycznej 
400 V i wody z podlicznikami 
(opłata zgodnie z obowią-
zującymi cenami na dany 
miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
20 czerwca do 31 sierpnia 
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16 
czerwca 2020 roku, o godz. 
900 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna 
nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m2 miesięcznie netto. Do 
ustalonej w przetargu stawki 
czynszu zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomości, 
wywóz odpadów komu-
nalnych, opłatą za energię 
elektryczną i dostawę wody 
według zużycia.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2. 
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 700 
zł.
2. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 25 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 

pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozryw-
kową oznaczoną na szkicu 
jako nr 2, z możliwością pod-
łączenia energii elektrycznej 
230V (do 3000W) z podlicz-
nikiem (opłata zgodnie z 
obowiązującymi cenami na 
dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
20 czerwca do 31 sierpnia 
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16 
czerwca 2020 roku, o godz. 
930 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna 
nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m2 miesięcznie netto. Do 
ustalonej w przetargu stawki 
czynszu zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomości, 
wywóz odpadów komunal-
nych, opłatą za energię elek-
tryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 500 
zł.
3. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 12 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozryw-
kową oznaczoną na szkicu 
jako nr 3, z możliwością pod-
łączenia energii elektrycznej 
230V (do 3000W) z podlicz-
nikiem (opłata zgodnie z 
obowiązującymi cenami na 
dany miesiąc).
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
20 czerwca do 31 sierpnia 
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16 
czerwca 2020 roku, o godz. 

1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m2 miesięcznie netto. Do 
ustalonej w przetargu stawki 
czynszu zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomości, 
wywóz odpadów komunal-
nych, opłatą za energię elek-
tryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 300 
zł.

4. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 12 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozryw-
kową oznaczoną na szkicu 
jako nr 4, z możliwością pod-
łączenia energii elektrycznej 
230V (do 3000W) z podlicz-
nikiem (opłata zgodnie z 
obowiązującymi cenami na 
dany miesiąc) .
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
20 czerwca do 31 sierpnia 
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16 
czerwca 2020 roku, o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m2 miesięcznie netto. Do 
ustalonej w przetargu stawki 
czynszu zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomości, 

wywóz odpadów komunal-
nych, opłatą za energię elek-
tryczną według zużycia.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 300 
zł.
5. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 2 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-
wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozryw-
kową oznaczoną na szkicu 
jako nr 5, z możliwością 
podłączenia energii elek-
trycznej 230V (do 1200W), 
opłata ryczałtowa naliczana 
od zdeklarowanej mocy 
urządzeń odbiorczych i cen 
energii elektrycznej w da-
nym miesiącu .
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
20 czerwca do 31 sierpnia 
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16 
czerwca 2020 roku, o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m2 miesięcznie netto. Do 
ustalonej w przetargu stawki 
czynszu zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomości, 
wywóz odpadów komu-
nalnych, opłatą za energię 
elektryczną według zade-
klarowanej mocy urządzeń 
odbiorczych.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymienio-
nej działki wynosi – 40 zł.
6. część działki niezabudo-
wanej nr 630/3, AM-5, obr-1, 
o pow. 6 m2, położonej w 
Strzegomiu przy ul. Mickie-

wicza 2, z przeznaczeniem 
pod działalność: handlową, 
gastronomiczną, rozrywko-
wą oznaczonej na szkicu 
jako nr 6 bez możliwości 
podłączenia mediów.
Oddanie w najem nastąpi 
na czas oznaczony tj. od 
20 czerwca do 31 sierpnia 
2020 roku.
Przetarg odbędzie się 16 
czerwca 2020 roku, o godz. 
1130 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, 
Rynek 38 – sala konferen-
cyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywo-
ławczą czynszu za najem 
gruntów na kwotę 28,00 zł/
m2 miesięcznie netto. Do 
ustalonej w przetargu stawki 
czynszu zostanie doliczony 
obowiązujący podatek VAT. 
Oprócz czynszu najemca 
będzie obciążony opłatą za: 
podatek od nieruchomości i 
wywóz odpadów komunal-
nych.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Wadium dla wyżej wymie-
nionej działki wynosi – 120 
zł.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata 
wadium w kasie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Sp. z o. 
o. w Strzegomiu, ul. Mickie-
wicza 2, lub na konto:
SANTANDER BANK POL-
SKA S.A. O/ Strzegom nr 98 
1090 2343 0000 0001 3585 
0989 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 czerwca 
2020 roku. 
Za dzień wpłaty wadium 
uważa się dzień wpływu 
środków na konto OSiR sp. 
z o. o. w Strzegomiu.
Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Prze-
targowej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
gruntów, a wadium wpłaco-

ne przez pozostałe osoby 
zwraca się po zakończeniu 
przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni 
licząc od dnia zamknięcia 
lub odwołania przetargu.
Osoba przystępująca do 
przetargu powinna posia-
dać dokument potwierdza-
jący tożsamość.
W przypadku osób praw-
nych wymagany jest aktu-
alny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta re-
jestru lub inny dokument 
u rzędowy  ok reś la jący 
status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a 
także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do re-
prezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocni-
ctwa przez osobę fizyczną, 
wymagane jest notarialnie 
potwierdzone pełnomoc-
nictwo.
Wygrywający przetarg zo-
bowiązany jest do pod-
pisania umowy najmu w 
terminie do 19.06.2020 r.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wy-
grania przetargu powoduje 
przepadek wadium.
Grunty będące przedmio-
tem przetargu są wolne 
od obciążeń na rzecz osób 
trzecich.
Grunty przeznaczone do 
oddania w najem udostęp-
nione będą dla wszystkich 
zainteresowanych do oglą-
dania w dniu 01 czerwca 
2020 roku, w godzinach od 
1000 do 1100 Szczegółowe 
informacje związanych 
z przetargiem oraz szkic 
mapy można uzyskać w 
Ośrodku Sportu i Rekreacji 
Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 
2; 58-150 Strzegom lub 
telefonicznie dzwoniąc pod 
nr 74 8551696.
W przypadku zaistnienia 
ważnego powodu, ogło-
szony przetarg może zo-
stać odwołany.

Garaż w Jaroszowie Garaż w Goczałkowie Górnym

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczony 
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 11,04 m2, położonego 
w granicach działki nr 537/3 
w Jaroszowie, na zapleczu 
budynku - Jaroszów 47. Od-
danie w najem nastąpi na czas 
nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12 czerwca 2020 roku, o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 4,05 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto:
Santander Bank Polska S.A. 
O/Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 8 czerwca 2020 roku. 
W tytule wpłaty wadium powi-
nien widnieć zapis: „najem gara-
żu, działka nr 537/3 Jaroszów”. 

Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem ga-
rażu, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio 

przed rozpoczęciem przetar-
gu.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 dni, 
licząc od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 5 czerwca 
2020 roku, w godzinach od 1115 
do 1130.
Szczegółowych informacji zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać telefonicznie dzwoniąc 
pod nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
Zapraszamy.

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczony 
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 14,50 m2, położonego 
w granicach działki nr 154/4 
w Goczałkowie Górnym, na 
zapleczu budynku Goczałków 
Górny nr 23A-23B. Oddanie 
w najem nastąpi na czas nie-
oznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 
czerwca 2020 roku, o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu, Rynek 38 – sala 
konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 4,05 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu stawki 
czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium w 
wysokości 300 zł w kasie Urzę-
du Miejskiego lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 
O/Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 8 czerwca 2020 roku. 
W tytule wpłaty wadium po-
winien widnieć zapis: „najem 
garażu, działka nr 154/4 Go-
czałków Górny”.

Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem gara-
żu, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 
dni licząc od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający tożsa-
mość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez osobę 
fizyczną, wymagane jest nota-
rialnie potwierdzone pełnomoc-
nictwo. Powyższe dokumenty 
winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio 

przed rozpoczęciem przetar-
gu.
Stawka czynszu najmu ustalo-
na w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 
dni, licząc od daty rozstrzyg-
nięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 5 czerwca 
2020 roku, w godzinach od 1050 
do 1100.
Szczegółowych informacji zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać telefonicznie dzwoniąc 
pod nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
Zapraszamy.
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Ul. Parkowa w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości za-
budowanej stanowiącej mienie 
komunalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest nie-
ruchomość stanowiąca działkę nr 
1649, AM-15, Obr. 3 o powierzchni 
wg rejestru ewidencji gruntów 
0,4687 ha, zabudowana budyn-
kami mieszkalnymi - segmentami 
o konstrukcji drewnianej położona 
w Strzegomiu przy ulicy Parkowa 
1-3-5-7.
D l a  n i e r u c h o m o ś c i  u r z ą -
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019514/8. 
Gmina Strzegom zobowiązuje 
się do wysiedlenia osób z lokali 
znajdujących się w powyższych 
budynkach przy ulicy Parkowa 1-3-
5-7 w terminie do dnia 16.07.2021 
r.
Przekazanie nieruchomości proto-
kołem nastąpi w ciągu 7 dni licząc 
od dnia zawarcia umowy sprzeda-

ży w formie aktu notarialnego. 
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów położonych 
w obrębie 3 miasta Strzegom 
uchwalonego uchwałą Nr 10/13 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 30 stycznia 2013 r. powyższa 
nieruchomość oznaczona jest 
symbolem K.19.MW/MN – zabu-
dowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i jednorodzinna. Granica histo-
rycznego układu urbanistycznego 
przedmieścia średniowiecznego 
miasta, obszar obserwacji i ochro-
ny archeologicznej historycznego 
przedmieścia średniowiecznego 
miasta.
Ze względu na zły stan techniczny 
budynków mieszkalnych przezna-
czone są one do rozbiórki.
Dla skutecznej realizacji terminu 
oraz właściwej zabudowy działek 
zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu 
cywilnego, zastrzega się prawo 
odkupu na rzecz Gminy Strzegom 

w przypadku nie rozpoczęcia 
zabudowy w terminie 2 lat lub nie 
zakończenia zabudowy w termi-
nie 5 lat od daty nabycia gruntu 
przez nabywcę. Według ustawy o 
gospodarce nieruchomościami za 
rozpoczęcie zabudowy uważa się 
wybudowanie fundamentów, a za 
zakończenie zabudowy wybudo-
wanie budynku w stanie surowym 
zamkniętym.
Cena wywoławcza nieruchomości 
410.000,00 zł
Wadium - 41.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 
16.07.2020 r. o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strzegomiu – sala nr 29.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium na konto 
Santander Bank Polska S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 

2343 0000 0005 9800 0232 w 
nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13.07.2020 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania się 
uczestnika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego, wpłacone wadium 

ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe doku-
menty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 
r. poz. 1490).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, pok. 
nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 
74 85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest na 
stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Strzegom - www.strzegom.pl. 
bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

Garaż w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, ograniczony 
na oddanie w najem garażu, 
o pow. 18,72 m2, położonego 
w granicach działki nr 327, 
AM-12, obr-3 w Strzegomiu, 
na zapleczu budynku przy ul. 
Aleja Wojska Polskiego 22. 
Oddanie w najem nastąpi na 
czas nieoznaczony.
Przetarg ogranicza się do 
właścicieli i najemców lokali 
mieszkalnych i użytkowych w 
budynku położonym w Strze-
gomiu przy ul. Aleja Wojska 
Polskiego 22.
Osoby zamierzające uczest-
niczyć w przetargu ograniczo-
nym winny w terminie do dnia 
29 maja 2020 roku zgłosić się 
do Biura Podawczego, tut. 
Urzędu, w celu pisemnego 
potwierdzenia uczestnictwa w 
przetargu i złożenia dowodów 
potwierdzających spełnienie 
warunków przetargu ograni-
czonego.

W dniu 5 czerwca 2020 roku 
Komisja Przetargowa zakwa-
lifikuje osoby uprawnione do 
wzięcia udziału w przetargu, 
wywieszając na tablicy ogło-
szeń listę osób zakwalifikowa-
nych do przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12 czerwca 2020 roku, o godz. 
1130 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38 
– sala konferencyjna nr 29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 4,05 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto:
Santander Bank Polska S.A. 
O/Strzegom nr 97 1090 2343 

0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 8 czerwca 2020 roku. 
W tytule wpłaty wadium po-
winien widnieć zapis: „najem 
garażu przy Al. Wojska Pol-
skiego 22”.
Za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się 
na poczet czynszu za najem 
garażu, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
się po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni licząc od dnia 
odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający toż-

samość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny 
dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, 
sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób upraw-
nionych do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Stawka czynszu najmu usta-
lona w przetargu wzrastać 
będzie w przyszłości o kwotę o 
jaką wzrośnie stawka podsta-
wowa ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobo-
wiązany jest do podpisania 
umowy najmu w terminie 21 

dni, licząc od daty rozstrzyg-
nięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepa-
dek wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obcią-
żeń na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie 
dla wszystkich zainteresowa-
nych do oglądania w dniu 5 
czerwca 2020 roku, w godzi-
nach od 1000 do 1015.
Szczegółowych informacji 
związanych z przetargiem 
ograniczonym można uzyskać 
telefonicznie dzwoniąc pod nr 
74 8560542.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.
Zapraszamy.

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Burmistrz 
Strzegomia 
informuje

Na podstawie art.35, ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2020 
r. poz. 65 z późn. zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – Rynek 38, zostały 
wywieszone na okres 21 dni 
wykazy nieruchomości sta-
nowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych 
do:
- sprzedaży zgodnie z Zarzą-
dzeniem Nr 114/B/2020, Nr 
115/B/2020, Nr 116/B/2020, 
117/B/2020, Nr 118/B/2020, 
Nr 119/B/2020, Nr 120/
B/2020, Nr 121/B/2020, Nr 
122/B/2020, Nr 123/B/2020 
Burmistrza Strzegomia z dnia 
29 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art.35, 
ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomoś-
ciami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 65 z późn. zm.) 
informuję, że na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu 
– Rynek 38, zostały wy-
wieszone na okres 21 
dni wykazy nieruchomo-
ści stanowiących włas-
ność gminy Strzegom 
przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 134/
B/2020, Nr 135/B/2020, 
Nr 136/B/2020 Burmi-
strza Strzegomia z dnia 
15 maja 2020 r.

Garaż w Goczałkowie

Burmistrz Strzegomia ogłasza 
przetarg ustny, nieograniczony 
na oddanie w najem garażu, o 
pow. 7,40 m2, położonego w 
granicach działki nr 166/2 w 
Goczałkowie, na zapleczu bu-
dynku przy ul. Strzegomskiej 
29. Oddanie w najem nastąpi 
na czas nieoznaczony.
Przetarg odbędzie się w dniu 
12 czerwca 2020 roku, o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 
38 – sala konferencyjna nr 
29.
Ustala się stawkę wywoławczą 
czynszu za najem garażu na 
kwotę 4,05 zł/m2 miesięcznie. 
Do ustalonej w przetargu staw-
ki czynszu doliczony zostanie 
obowiązujący podatku VAT.
Minimalna stawka przebicia 
wynosi 0,01 zł/m2.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 300 zł w kasie 
Urzędu Miejskiego lub na 
konto:
Santander Bank Polska S.A. 
O/Strzegom nr 97 1090 2343 
0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 8 czerwca 2020 roku. 
W tytule wpłaty wadium po-
winien widnieć zapis: „najem 
garażu, działka nr 166/2 Go-

czałków”. 
Za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom.
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który 
wygra przetarg zalicza się na 
poczet czynszu za najem gara-
żu, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się po 
zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 
3 dni licząc od dnia odwołania 
lub zamknięcia przetargu.
Osoba przystępująca do prze-
targu powinna posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość.
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona i 
nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji.
W przypadku ustanowienia 
pełnomocnictwa przez oso-
bę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone peł-
nomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane 

Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Stawka czynszu najmu ustalona 
w przetargu wzrastać będzie 
w przyszłości o kwotę o jaką 
wzrośnie stawka podstawowa 
ustalona dla garaży.
Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do podpisania umowy 
najmu w terminie 21 dni, licząc od 
daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się od zawarcia 
umowy w przypadku wygrania 
przetargu powoduje przepadek 
wadium.
Garaż będący przedmiotem 
przetargu jest wolny od obciążeń 
na rzecz osób trzecich.
Garaż udostępniony będzie dla 
wszystkich zainteresowanych 
do oglądania w dniu 5 czerwca 
2020 roku, w godzinach od 1030 
do 1045.
Szczegółowych informacji zwią-
zanych z przetargiem można 
uzyskać telefonicznie, dzwoniąc 
pod nr 74 8560542.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja o 
takiej decyzji podana zostanie 
w sposób i w formie jaką za-
stosowano do ogłoszenia o 
przetargu.
Zapraszamy!
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Konkurs „Moja Biało-Czerwona”
Dobiegł końca – ogłoszony przez burmistrza Strzegomia - konkurs plastyczny „Moja Biało-Czerwona” adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół 
podstawowych. Zainteresowanie konkursem było duże. Wpłynęło blisko 190 prac. Wszystkie były wyjątkowe i zasługują na wyróżnienie, którym są wejściówki do 
strzegomskiego kina. O terminie odbioru nagrody poinformujemy na stronie internetowej gminy Strzegom oraz na profilu facebookowym gminy, po zniesieniu ob-
ostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.


