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Sesja Rady Miejskiej
na raty nale¿no�ci pie-
niê¿nych Gminy Strzel-
ce Opolskie oraz jej jed-
nostek organizacyjnych,
do których nie stosuje siê
przepisów ustawy Or-
dynacja podatkowa oraz
wskazania organów do
tego uprawnionych.
Uchwa³a dopuszcza
mo¿liwo�æ umarzania
nale¿no�ci w przypad-
kach gdy zachodzi uza-
sadnione przypuszcze-
nie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzy-
ska siê wy¿szej kwoty
od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej nale¿no-
�ci, kwota nale¿no�ci nie
przekroczy piêciokrot-
nej warto�ci kosztów
upomnienia, kwota wie-
rzytelno�ci nie zostanie
zaspokojona w zakoñ-
czonym procesie likwi-
dacyjnym i upad³o�cio-
wym, egzekucja okaza³a
siê bezskuteczna, d³u¿-
nik zmar³ nie pozosta-
wiaj¹c spadkobierców. Umarzanie i odraczanie lub roz³o¿enie na raty pozwala
burmistrzowi w przypadkach bezskutecznej egzekucji zakoñczyæ na ogó³ kosz-
towne postêpowanie.

Po zakoñczeniu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej radni wyszli do b³otnickie-
go parku gdzie zasadzili, ufundowany przez siebie, klon czerwonolistny.
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GMINNY ZARZ¥D MIENIA KOMUNALNEGO
w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2

og³asza
I pisemny przetarg nieograniczony na dzier¿awê gruntu

o pow. oko³o 50m kw. po³o¿onego w Strzelcach Opolskich przy
ul. Gogoliñskiej przy parkingu cmentarza komunalnego

Przedmiotem przetargu jest dzier¿awa gruntu o powierzchni geodezyjnie
niewydzielonej oko³o 50m kw. z dzia³ki Nr 3569/6 z mapy 18 po³o¿onego w
Strzelcach Opolskich przy ul. Gogoliñskiej przy parkingu cmentarza komu-
nalnego, z przeznaczeniem na dzia³alno�æ handlow¹ zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹
zniczy i kwiatów w okresie od 26 pa�dziernika do 15 listopada 2009r.
Przetarg odbêdzie siê 23 pa�dziernika 2009r. o godz. 1000 w Urzêdzie
Miejskim w Strzelcach Opolskich, Plac My�liwca 1, sala USC (parter).
I. Warunkiem udzia³u w przetargu jest:
1. Z³o¿enie oferty do dnia 20.10.2009r. w sekretariacie Gminnego Zarz¹du
Mienia Komunalnego z siedzib¹ w Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa 2 w
zamkniêtej kopercie opatrzonej napisem �dzier¿awa nieruchomo�ci po³o¿o-
nej przy cmentarzu komunalnym�.
2. Obecno�æ oferenta na otwarciu ofert.
II. Oferta powinna zawieraæ:
1. Nazwê, adres i charakterystykê oferenta.
2. Datê sporz¹dzenia oferty.
3. Za�wiadczenie o wpisie do rejestru dzia³alno�ci gospodarczej.
4. Uproszczony projekt zagospodarowania terenu z uwzglêdnieniem do-
jazdu i doj�cia od istniej¹cej drogi dojazdowej do cmentarza.
5. Oferowany czynsz za ca³y okres u¿ytkowania nie ni¿szy ni¿ 350z³.
+22% VAT.
III. Kryteria wyboru oferty:
Preferowane bêd¹ oferty deklaruj¹ce najwy¿szy czynsz.
Z zawarciem umowy dzier¿awy zwi¹zana bêdzie wp³ata kaucji w wysoko-
�ci 500z³ celem zabezpieczenia doprowadzenia nieruchomo�ci do stanu pier-
wotnego po zakoñczeniu dzier¿awy.
Dodatkowych informacji, w tym wskazanie lokalizacji terenu przeznaczo-
nego do dzier¿awy, udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomo-
�ciami Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich ul.
Zamkowa 2, pokój nr 1, tel: 0774619908

Burmistrz Strzelec Opol-
skich informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w
Strzelcach Opolskich znajduje siê
og³oszenie o I przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzeda¿ za-
budowanej nieruchomo�ci gmin-
nej po³o¿onej w Strzelcach Opol-
skich przy ulicy Mickiewicza 17-
19,  oznaczonej dzia³kami Nr Nr
3719/2 i 3720/2 z mapy 17, o
³¹cznej pow. 0,3149 ha.
Cena wywo³awcza nieruchomo-
�ci wynosi 500.000 z³. (netto)

Przetarg odbêdzie siê dnia 29
pa�dziernika 2009r. o godz.
10°° w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Strzelcach Opolskich
Plac My�liwca 1 (sala konferen-
cyjna).

Termin wniesienia wadium w
wysoko�ci 50.000 z³ up³ywa 23
pa�dziernika 2009r.

Pe³na tre�æ og³oszenia wraz
ze sprostowaniem og³oszenia do-
stêpna jest równie¿ na stronie
internetowej:  www.strzelceopol-
skie.pl.

Dodatkowych informacji
udzielaj¹ pracownicy Referatu
Gospodarki Nieruchomo�ciami
Gminnego Zarz¹du Mienia Ko-
munalnego w Strzelcach Opol-
skich ul. Zamkowa 2 tel. 077
4619908 lub 077 4619907.

Burmistrz Strzelec Opol-
skich informuje, ¿e na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w
Strzelcach Opolskich znajduje siê
og³oszenie o II przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzeda¿
niezabudowanej  nieruchomo�ci
gminnej po³o¿onej w Strzelcach
Opolskich przy ul. Marka Pra-
wego, sk³adaj¹cej siê z dzia³ek Nr
Nr 1650/45 i 1656/3 z mapy 20
o ³¹cznej pow. 0,1421ha.

Cena wywo³awcza nierucho-
mo�ci wynosi  400.000 z³. (net-
to)

Przetarg odbêdzie siê dnia 30
pa�dziernika 2009r. o godz.
10°° w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Strzelcach Opolskich
Plac My�liwca 1 (sala konferen-
cyjna).

Pe³na tre�æ og³oszenia do-
stêpna jest równie¿ na stronie in-
ternetowej:  www.strzelceopol-
skie.pl.

Dodatkowych informacji
udzielaj¹ pracownicy Referatu
Gospodarki Nieruchomo�ciami
Gminnego Zarz¹du Mienia Ko-
munalnego w Strzelcach Opol-
skich ul. Zamkowa 2 tel. 077
4619908 lub 077 4619907.

DO  WYNAJÊCIA
SALA  GIMNASTYCZNA
w  HALI  SPORTOWEJ
przy pl. ¯eromskiego 5a
w Strzelcach Opolskich

W �rody w godzinach
18.00-19.00

W czwartki w godzinach
17.00-18.00 i 20.00-21.00

Informacje:  Referat Sportu
i Rekreacji, Strzelce Opolskie,

pl. ̄ eromskiego 5a,
tel. 077 461 21 81

Dnia 5 pa�dziernika 2009 r. od-
by³o siê zebranie wyborcze w Roz-
mierzy podczas, którego dokonano
wyboru so³tysa. W zebraniu uczest-
niczy³o 69 mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania.

Na so³tysa kandydowa³a Pani
Ró¿a Willim. Nad prawid³owo�ci¹
przebiegu wyborów czuwa³a komisja
wyborcza w sk³adzie: El¿bieta Czok,
Artur Glinka oraz Micha³ Ha³ek. W
zebraniu uczestniczyli równie¿ za-

stêpca Burmistrza Józef Kampa oraz
Kierownik Referatu Rolnictwa Ber-
nard Kusid³o.

Oddano 69 g³osów, z czego 8 g³o-
sów by³o niewa¿nych. Funkcjê so³-
tysa objê³a Pani Róza Willim, która
otrzyma³a ³¹cznie 52 g³osy.

Po dokonaniu wyboru Józef Kam-
pa odpowiada³ na pytania mieszkañ-
ców, które dotyczy³y m.in. kanaliza-
cji, remontu dróg oraz przewozu dzieci
do szko³y.
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Wybory w so³ectwie Rozmierz

Informacje
o przetargachdok. ze str. I

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomo�æ obejmuj¹ca dzia³ki NrNr
1829/4, 1830/2 z mapy 8 o ³¹cznej pow. 0,0464 ha , po³o¿ona w Strzelcach Opol-
skich przy ul. D¹browskiego, dla której w S¹dzie Rejonowym w Strzelcach Opol-
skich prowadzona jest ksiêga wieczysta Nr Kw 41535.
Nieruchomo�æ po³o¿ona jest w �cis³ym centrum miasta, w pobli¿u banków, urzêdów
i innych budynków u¿yteczno�ci publicznej; posiada pe³ne uzbrojenie oraz nie jest
obci¹¿ona z jakiegokolwiek tytu³u.
W obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomo�æ prze-
znaczona do sprzeda¿y znajduje siê na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem MUZ.
Teren ten przeznaczony jest na funkcje mieszkaniowe oraz us³ug nieuci¹¿liwych
np. handlu, gastronomii, rzemios³a us³ugowego, kultury, zdrowia, administracji i
turystyki. Uci¹¿liwo�æ prowadzonej aktywno�ci gospodarczej nie mo¿e powodowaæ
przekroczenia w s¹siedztwie standardów �rodowiskowych wymaganych dla funkcji
mieszkaniowej.
Zgodnie z ustaleniami planu na nieruchomo�ci mo¿e powstaæ budynek o wysoko�ci
od 12 do 18m do kalenicy dachu; pokryty dachem stromym dwu lub wielospado-
wym o jednakowym nachyleniu po³aci 30-50? i o kalenicy zasadniczej bry³y dachu,
jak w s¹siaduj¹cej zabudowie historycznej.
Dzia³ki NrNr 1829/4 i 1830/2 po³o¿one s¹ w strefie �A� �cis³ej ochrony zabytko-
wego uk³adu urbanistycznego wpisanego decyzj¹ z dnia 10.06.1949r. do rejestru
zabytków województwa opolskiego pod nr 39/49. W obszarze tym nale¿y w szcze-
gólno�ci: zachowaæ liniê zabudowy w granicach historycznych dzia³ek, wprowadziæ
formy lokalnej tradycji architektonicznej w zakresie geometrii dachu, podzia³ów w
elewacji, gzymsów, opasek okiennych, rytmu okien. Projekt budynku winien byæ
uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Niezabudowane fragmenty jednostki terenowej winny mieæ atrakcyjnie skompono-
wan¹ przestrzeñ, w której mog¹ wystêpowaæ powierzchnie utwardzone oraz pokry-
te zieleni¹, a tak¿e odpowiednie dla funkcji terenu urz¹dzenia.
Z nabyciem nieruchomo�ci zwi¹zany jest obowi¹zek uiszczenia 22% podatku VAT
od ceny uzyskanej w przetargu.
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odby³ siê w dniu 4.09.2009r.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci wynosi 300.000 z³. (netto)

Otwarcie ofert (czê�æ jawna przetargu) nast¹pi w dniu 6 listopada 2009r. o
godz. 10.00 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac
My�liwca 1 (sala USC).

I. Warunkiem udzia³u w przetargu jest :
1. Wp³ata wadium w wysoko�ci 10% ceny wywo³awczej tj. kwoty 30.000z³. w
terminie do dnia 2 listopada 2009r. na konto Urzêdu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spó³dzielczym w
Le�nicy Oddzia³ w Strzelcach Opolskie lub obligacjach skarbowych z³o¿onych do
depozytu w kasie Urzêdu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Plac My�liwca 1, w
terminie do godz. 14.00 w dniu 2 listopada 2009r. Za datê wniesienia wadium
uwa¿a siê datê wp³ywu �rodków pieniê¿nych na podane konto.
2. Z³o¿enie oferty w terminie do dnia 2 listopada 2009r. w sekretariacie Gminne-
go Zarz¹du Mienia Komunalnego w Strzelcach Op. ul. Zamkowa 2 w zamkniêtej
kopercie opatrzonej napisem �Przetarg na sprzeda¿ nieruchomo�ci po³o¿onej w
Strzelcach Op. przy ul. D¹browskiego�.
3. Obecno�æ oferenta na czê�ci jawnej przetargu.

II. Oferta powinna zawieraæ:
1. Nazwê, adres i charakterystykê oferenta,
2. Datê sporz¹dzenia oferty,
3. Koncepcjê programowo-przestrzenn¹ opracowan¹ na mapie zasadniczej w skali
1:500, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go:
a) przewidywane do realizacji funkcje na nieruchomo�ci,
b) charakterystykê zabudowy wraz z przybli¿onymi danymi o powierzchni zabudo-
wy i liczbie kondygnacji,
4. Wizualizacja projektowanego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu
5. Harmonogram wykonania poszczególnych etapów inwestycji nie d³u¿szy ni¿ 5
lat od dnia podpisania aktu notarialnego,
6. Proponowany termin rozpoczêcia i zakoñczenia inwestycji oraz sposób jej fi-
nansowania, przy czym za zakoñczenie inwestycji uwa¿a siê oddanie budynku o
funkcji mieszkalno-us³ugowej do u¿ytkowania,
7. O�wiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki, bez zastrze¿eñ,
7. Oferowan¹ cenê i sposób jej zap³aty,
8. Dowód wp³aty wadium.

III. Kryteria wyboru oferty
Preferowane bêd¹ oferty:
a) deklaruj¹ce najwy¿sz¹ cenê,
b) proponuj¹ce najwy¿sz¹ jako�æ zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego,
c) zawieraj¹ce poprawne rozwi¹zania w zakresie komunikacji,
d) tworz¹ce strefê o charakterze miejskim integruj¹c¹ teren z centrum miasta.
W przypadku uznania z³o¿onych oferty za równorzêdne rozstrzygniecie przetargu
nast¹pi po licytacji ustnej w terminie okre�lonym przez Komisjê Przetargow¹ .

Dla zabezpieczenia realizacji terminu i zakresu inwestycji, zastrze¿ona zostanie w
umowie na rzecz sprzedaj¹cego kara umowna w wysoko�ci 300.000 z³. zabezpieczo-
na hipotek¹ zwyk³¹ w tej samej wysoko�ci.
Wadium przepada na rzecz gminy, je¿eli oferent, którego oferta zosta³a przyjêta
uchyli siê od zawarcia umowy sprzeda¿y. Wadium wp³acone przez pozosta³ych
uczestników przetargu podlega zwrotowi. Ustalony w przetargu nabywca ma obo-
wi¹zek zap³aty ca³ej zaoferowanej ceny, najpó�niej przed sporz¹dzeniem umowy
sprzeda¿y. Nabywca pokrywa wszelkie op³aty zwi¹zane z nabyciem nieruchomo�ci.
Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub
zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji udzielaj¹ pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomo-
�ciami Gminnego Zarz¹du Mienia Komunalnego Strzelcach Opolskich ul. Zamkowa
2 tel. 077/461-99-07 lub 077/461-99-08.

BURMISTRZ  STRZELEC  OPOLSKICH
og³asza II pisemny przetarg nieograniczony

na sprzeda¿ nieruchomo�ci gminnej


