Egzemplarz
bezpłatny

Biuletyn Informacyjny Gminy

Nr 4/2010

ISNN-1895-5843

STERDYÑ
organ samorządu Gminy
„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

PODZIĘKOWANIE
Mieszkańcom Gminy Sterdyń, Sołtysom, Radom
Sołeckim, druhom straŜakom i Jednostkom OSP składam
serdeczne podziękowania za aktywne włączenie się do
doraźnych działań mających na celu usunięciu
negatywnych skutków zimowych . Dziękuję za uŜywanie
własnego sprzętu do odśnieŜania.
Szczególnie wyrazy uznania kieruję do Panów
radnych, sołtysów, którzy codziennie w okresie
wzmoŜonych opadów śniegu, zawiei, własnym sprzętem
dokonywali odśnieŜania dróg w obrębie miejscowości.
Dziękuję za pozytywną reakcję na mój apel
mieszkańcom Sterdyni, którzy odśnieŜali chodniki
i tereny wzdłuŜ własnych posesji.
Wyrazy podziękowania dla wszystkich
mieszkańców, którzy wzorem miejscowości gminnej,
odśnieŜali tereny przy posesjach.
Proszę obecnie i z góry dziękuję mieszkańcom, za
monitorowanie podtopień i wykonywanie prac
łagodzących skutki roztopów (odprowadzanie wód
zgodnie z jej naturalnym spływem).
Wójt Gminy Czesław
Marian Zalewski

Wójt Gminy Sterdyń
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni
Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni

serdecznie zapraszają
7 marca 2010 roku (niedziela)
o godz. 10.00 na

IV Powiatowy Halowy
Turniej Piłkarskich Piątek
o Puchar Dyrektora GOKiS

3 marca 2010

Najlepsze ¿yczenia
Zdrowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
oraz satysfakcji z wykonywania powierzonych
obowiązków z okazji imienin składa w imieniu
Radnych Gminy, Sołtysów oraz Pracowników
Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Adam Góral
i Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
Panu Grzegorzowi Kuć
- Sołtysowi miejscowości Łazówek,
Panu Maciejowi Adamczukowi
- Radnemu Gminy,
Panu Bogdanowi Borucie
- Radnemu Gminy i Sołtysowi Kamieńczyka,
Panu Mirosławowi Ołdakowskiemu
- Sołtysowi miejscowości Paderewek Kolonia,
Pani Beacie Deniziak
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani BoŜenie Jendzie
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Krystynie Nizińskiej
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Krystynie Steć
- Sołtysowi Lebiedzi,
Pani BoŜenie Turczyn
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie
oraz
wszystkim
mieszkańcom
Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach - 11
lutego - 19 marca 2010 roku.

oraz program artystyczny

z okazji Dnia Kobiet
7 marca 2010 roku (niedziela) o godz. 15.00
sala widowiskowa GOKiS w Sterdyni.

(sala sportowa)
Szczegółowy program uroczystości na stronie 2
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Dokończenie ze strony 1 - „O KOBIECIE” - montaŜ słowno-

W programie:
- „STO LAT DLA PAŃ” – koncert
orkiestry dętej OSP, działającej
przy GOKiS w Sterdyni
- „śYCIE TO TEATR” - pantomima
w wykonaniu laureatek konkursu
„Mam talent” z Białegostoku

muzyczny w wykonaniu zespołu
„ART TABU” z GOKiS w Sterdyni
- „DLA KOBIET” - Kapela Ludowa
„STERDYNIACY”

Pokaz makijaŜu i sprzedaŜ
kosmetyków firmy AVON.
Wystawy
rękodzieła
z moŜliwością zakupu (obrazy,
biŜuteria i ozdoby świąteczne).

- „UWIERZ W SIEBIE” – Lechu
Zakrzewski dla Pań

Wiadomości Sportowe
Jak co roku na hali sportowej
w Sterdyni odbywają się Powiatowe
Halowe Turnieje Piłkarskie.
Organizatorem jest Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Sterdyni. W tym
roku odbyły się juŜ dwa turnieje 10
i 31 stycznia, w których w kaŜdym
udział wzięło ponad 20 druŜyn.
Zwycięzcami pierwszego turnieju
została druŜyna z Kamianki, drugie
miejsce zajęła druŜyna z Sabni I,
trzecie druŜyna ze Skibniewa. W
drugim turnieju pierwsze miejsce
zajęła druŜyna z Sabni I, drugie
Kamianka, trzecie Kurowice.
Najlepszymi strzelcami turniejów
byli: Krasnodębski Maciej –
Kamianka, Ignaciuk Adam –
Kamianka, Nowakowski Dariusz –
Sabnie I, Krystosiak Łukasz –
Kamianka.

do sezonu 2010. Z uwagi na
niesprzyjające warunki pogodowe
i w związku z tym brakiem
odpowiednio przystosowanych boisk
„ZORZA” Sterdyń rozegrała sparingi
na hali sportowej w Sterdyni
z Jartyporami i „Miedzanką”
Miedzna” oraz na boisku Orlik
w Jabłonnie Lackiej z „Jabłonianką”
Jabłonna L. i Jartyporami. Mecze te
zakończyły się zwycięstwem
„ZORZY” Sterdyń.
***
W lutym na hali sportowej odbył
się teŜ Zimowy Turniej Bilardowy
oraz Turniej Tenisa Stołowego.
***

Ponadto zawodniczy „ZORZY”
Sterdyń rozegrali 4 mecze
w Powiatowej Lidze Piłki Siatkowej
Kolejny Turniej odbędzie się 7 MęŜczyzn odnosząc trzy zwycięstwa
i doznając jednej poraŜki.
marca.
***

Anna Kowalska

Od stycznia 2010 r. „ZORZA”
Sterdyń rozpoczęła przygotowania

Sterdyń 10.01.2010

„To co z serca nam
ofiarujecie niech by
ziarnkiem piasku
było,cenniejsze będzie
nam od złota”

Zarząd klubu GULKS „ZORZA”
w Sterdyni zwraca się z prośbą o
wsparcie nas 1% Państwa podatku na
rzecz
organizacji
poŜytku
publicznego. Dar ten, choć wydaje
się niewielki jest dla nas drogocenny.
Z jednej strony powiększa nasz
budŜet co prowadzi do zwiększenia
ilości i jakości prowadzonych przez

klub zajęć wśród dzieci i młodzieŜy,
a z drugiej jest wskazówką dla
naszych wychowanków, Ŝe gdy sami
wejdą w dorosłe Ŝycie mają do
spełnienia dług-dług serca na
potrzeby innych.
PomóŜcie nam pomóc innym.

Dziękujemy
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GCI INFORMUJE
Uproszczone wnioski o przyznanie płatności za 2010 rok juŜ trafiają do rolników
Od roku 2010 rolnicy ubiegający
się o przyznanie płatności
bezpośrednich, pomocy finansowej
z tytułu wspierania gospodarowania
na obszarach górskich oraz innych
obszarach
o
niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW),
płatności z tytułu realizacji
przedsięwzięć rolnośrodowiskowych
i poprawy dobrostanu zwierząt
(PROW 2004-2006) oraz płatności
rolnośrodowiskowej (PROW 20072013), będą mogli ubiegać się o te
płatności na jednym, wspólnym
formularzu wniosku.
21 stycznia 2010 r. Agencja
rozpoczęła wysyłanie do rolników
nowych wniosków, które podobnie
jak w ubiegłym roku, są juŜ
częściowo wypełnione przez ARiMR
na podstawie danych z wniosków
składanych w roku 2009. Dotychczas
dokumenty takie otrzymało około
50% rolników, którzy złoŜyli wnioski
o przyznanie płatności bezpośrednich
w ubiegłym roku.
W tym roku na jednym
formularzu wniosku rolnicy mogą
wnioskować o przyznanie dziesięciu
rodzajów płatności:
1.jednolitą płatność obszarową
(JPO),
2.uzupełniające płatności obszarowe
(UPO), w tym:
• płatności do powierzchni grupy
upraw podstawowych,
• płatności uzupełniającej do
powierzchni
upraw
roślin
przeznaczonych
na
paszę,
uprawianych na trwałych uŜytkach
zielonych (płatności zwierzęcej),
• płatności uzupełniającej do
powierzchni uprawy chmielu,
niezwiązanej z produkcją,
3.płatności
obszarowej
do
powierzchni
upraw
roślin
strączkowych i motylkowatych

drobnonasiennych (specjalna
płatność obszarowa),
4.oddzielnej płatności z tytułu
owoców i warzyw (płatność do
pomidorów),
5.przejściowe płatności z tytułu
owoców miękkich (OM),
6.płatność cukrową,
7.płatności do krów i owiec
(wsparcie specjalne),
8.przyznanie płatności z tytułu
realizacji
przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt (PROW na
lata 2004-2006),
9.płatności rolnośrodowiskowe
(PROW na lata 2007-2013),
10.pomoc finansową z tytułu
wspierania gospodarowania na
obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych
warunkach
gospodarowania
(ONW).
Przypominamy, iŜ przed
złoŜeniem wniosku we właściwym
miejscowo biurze powiatowym
ARiMR, naleŜy obowiązkowo
zweryfikować poprawność danych
zawartych we wstępnie wypełnionym
wniosku ze stanem faktycznym.
Wprowadzenie
jednego
formularza wniosku dla 10 róŜnych
rodzajów płatności sprawi, Ŝe rolnik
nie będzie musiał wielokrotnie
podawać tych samych danych. OtóŜ
rolnicy ubiegający się o przyznanie
płatności rolnośrodowiskowych,
którzy do 2009 roku składali cały
dodatkowy wniosek o przyznanie
takiej pomocy, od tego roku na
wspólnym formularzu wystarczy, Ŝe
uzupełnią w zakresie deklarowanych
działek do płatności jedynie
dodatkowe kolumny o przyznanie
płatności rolnośrodowiskowych.
Dane szczegółowe dotyczące
deklarowanych
pakietów
do

płatności rolnośrodowiskowych będą
podawane w załączniku do wniosku.
Ponadto na jednym załączniku
graficznym będzie
wrysowane
połoŜenia
działek
rolnych,
deklarowanych zarówno do płatności
bezpośrednich, ONW oraz płatności
rolnośrodowiskowych. Tak więc, nie
będzie juŜ trzeba zwracać się do biur
powiatowych o dodatkowe załączniki
graficzne. Są to uproszczenia, na
które rolnicy czekali.
Wypełniony wniosek wraz
z materiałem graficznym trzeba
będzie złoŜyć w biurze powiatowym
ARiMR albo przesłać pocztą,
w terminie od 15 marca do 17 maja
2010 r. Jeśli wniosek złoŜony zostanie
po 17 maja 2010 r. – ale nie później
niŜ do dnia 11 czerwca 2010 r., za
kaŜdy dzień roboczy opóźnienia
stosowane będą zmniejszenia naleŜnej
rolnikowi kwoty płatności o 1%.
Ponadto od roku 2010 rolnicy,
którzy spełniają warunki do
otrzymania jednolitej płatności
obszarowej, będą mogli ubiegać się o
dwa nowe rodzaje wsparcia
specjalnego. W Polsce zaplanowane
zostało wprowadzenie:
• płatności obszarowej do powierzchni
upraw
roślin
strączkowych
i motylkowatych drobnonasiennych;
• płatności do krów i owiec.
Specjalna płatność przysługuje
rolnikom w całym kraju do
powierzchni
upraw
roślin
strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych uprawianych
w plonie głównym, połoŜonych na
działkach rolnych, do których została
przyznana
jednolita
płatność
obszarowa. Na takie wsparcie w roku
2010 przeznaczona zostanie kwota
10,8 mln euro, przy załoŜeniu, Ŝe do
płatności
tych
zostanie
zakwalifikowana powierzchnia ok.
180 tys. ha. Stawka płatności do
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hektara tych upraw wyniesie ok. 60
euro.
Rośliny
motylkowate
drobnonasienne i strączkowe, do
powierzchni których rolnicy mogą
ubiegać się o wsparcie specjalne to:
koniczyna czerwona, koniczyna
biała, koniczyna białoróŜowa,
koniczyna perska, koniczyna
krwistoczerwona,
koniczyny
zwyczajna, esparceta siewna,
lucerna
siewna,
lucerna
mieszańcowa,
bób,
bobik,
ciecierzyca, fasola zwykła, fasola
wielokwiatowa, groch siewny,
groch siewny cukrowy, soczewica
jadalna, soja zwyczajna, łubin biały,
łubin wąskolistny, łubin Ŝółty,
peluszka, seradela uprawna, wyka
siewna. Nowa płatność nie
przysługuje do tych działek, które
w roku 2010 objęte są płatnościami
z tytułu realizacji przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt (PROW 20042006)
lub
płatnością
rolnośrodowiskową (PROW 20072013).
Płatność do krów przysługuje
rolnikom z pięciu województw:
lubelskiego,
małopolskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego,
lub śląskiego. Rolnicy z tych
regionów muszą złoŜyć wniosek o
przyznanie jednolitej płatności
obszarowej i posiadać na dzień 31
maja 2010 r. nie więcej niŜ 10 krów
w wieku co najmniej 36 miesięcy.
Płatności będą przyznawane tylko
do
zwierząt,
które
są
zarejestrowane w siedzibie stada
połoŜonej na terenie tych
województw. Podkreślić naleŜy,
Ŝe wszystkie te zwierzęta muszą być
odpowiednio
oznakowane
i zgłoszone do systemu identyfikacji
i rejestracji zwierząt, który
prowadzi Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Na
realizację tej płatność w roku 2010
zostanie przeznaczona kwota 28,5
mln euro. Przy załoŜeniu, Ŝe do
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takiego wsparcia kwalifikować się
będzie ok. 200 tys. krów, stawka
płatności do jednej sztuki wyniesie
ok. 142,5 euro.
Płatność do owiec przysługuje
rolnikom z pięciu województw
południowej Polski: podkarpackiego,
małopolskiego, śląskiego, opolskiego
i dolnośląskiego. Rolnik ubiegający
się o takie wsparcie, poza złoŜeniem
wniosku o przyznanie jednolitej
płatności obszarowej, musi posiadać
na dzień 31 maja 2010 r. co najmniej
10 samic z gatunku owca domowa
w wieku co najmniej 18 miesięcy,
zarejestrowanych w siedzibach stad
połoŜonych na terenie tych
województw. Zwierzęta te muszą być
zgłoszone do rejestru zwierząt
gospodarskich prowadzonego przez
ARiMR (system IRZ) i odpowiednio
oznakowane,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W
roku 2010 na takie wsparcie zostanie
przeznaczona kwota 1,5 mln euro.
Przy załoŜeniu, Ŝe do tych płatności
kwalifikować się będzie ok. 50 tys.
owiec, stawka płatności do jednej
sztuki wyniesie ok. 30 euro.
Od 2010 roku, w zasadach
przyznawania płatności w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego, o
które ubiegają się polscy rolnicy,
zaszły pewne zmiany. Jedna z nich
polega na tym, Ŝe rolnikom
prowadzącym uprawę zagajników
drzew o krótkiej rotacji, takich jak:
brzoza, topola, robinia akacjowa,
wierzba, przysługiwały będą jednolite
płatności obszarowe. Muszą oni
jednak pamiętać, aby zadeklarować
we wnioskach o dopłaty bezpośrednie
tak wykorzystywane grunty, jako
odrębne działki rolne.
Druga waŜna zmiana dotyczy
krajowych uzupełniających płatności
obszarowych (UPO). Będą one
przysługiwały do powierzchni, na
których nie jest prowadzona Ŝadna
uprawa, jeŜeli grunty te będą
utrzymywane w dobrej kulturze
rolnej. Dotychczas do takich gruntów

przysługiwała jedynie jednolita
płatność obszarowa.
Na skutek uchylenia unijnych
przepisów, od 2010 roku nie będą
przyznawane płatności do upraw
roślin energetycznych, a w związku ze
zniesieniem tych dopłat nie będzie teŜ
przyznawana pomoc do rzepaku (była
to pomoc de minimis).
Zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej, od 2010 r. nie będą
przyznawane takŜe krajowe płatności
uzupełniające do powierzchni uprawy
chmielu w danym roku związanej
z produkcją. Pozostaną jedynie tzw.
historyczne dopłaty do powierzchni
upraw chmielu.
ARiMR przypomina, Ŝe rolnicy
otrzymujący jakiekolwiek dopłaty
powierzchniowe, np. płatności
bezpośrednie,
ONW,
rolnośrodowiskowe czy pieniądze za
zalesione grunty rolne lub grunty inne
niŜ rolne, muszą bezwzględnie
przestrzegać przez cały rok zasad
wzajemnej
zgodności
(cross
compliance) w zakresie: ochrony
środowiska naturalnego, identyfikacji
i rejestracji zwierząt oraz dobrej
kultury rolnej. Agencja zwraca
uwagę, Ŝe od 1 stycznia 2010 roku
obowiązują dodatkowe normy
i wymagania, które nakładają na
rolników obowiązek posiadania
w określonych sytuacjach pozwoleń
wodnoprawnych oraz zachowania
charakterystycznych elementów
krajobrazu.
Opr.
Anna Kowalska
Na podstawie informacji ARiMR
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„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla OSP Seroczyn”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013
Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie
zagroŜeniom i energetyka”.

Działanie 4.4 „Ochrona przyrody, zagroŜenia, systemy
monitoringu” .
Całkowita wartość projektu: 754.859,99zł.
Wkład Unii Europejskiej: 622.200,00zł.
Beneficjent: 132.659,99 zł ( w tym 36.600,00 zł
WFOŚIGW).

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 i 6 Statutu Gminy Sterdyń uchwalonego uchwałą Nr
V/34/03 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 184,
poz. 4620 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, Ŝe w dniu 9 marca 2010 r. ( wtorek ) w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Sterdyni.
Rozpoczęcie obrad - godz. 9.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie
i
stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o realizacji uchwał
Rady Gminy i działalności Wójta
Gminy za okres od dnia 29
grudnia 2009 r. do 9 marca 2010 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Przyjęcie informacji o wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego.
7. Podjecie uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Sterdyń w zakresie
elektryfikacji drogi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nie
wyraŜenia
zgody
na
wyodrębnienie w budŜecie gminy
środków stanowiących fundusz
sołecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Sterdyń do
realizacji projektu pt. „Ku celom
poŜądanym wiodą drogi trudne”

w ramach
Programu 13. Odpowiedzi na interpelacje
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
i zapytania radnych oraz zapytania
10. Podjęcie uchwały w sprawie
mieszkańców.
nieodpłatnego
nabycia 14. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/09
nieruchomości
gruntowej
sesji Rady Gminy w Sterdyni
stanowiącej własność skarbu
odbytej w dniu 29 grudnia 2009 r.
państwa.
15. Zamknięcie sesji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie
zmian w Statucie Związku OBRADY SESJI SĄ JAWNE.
Komunalnego Sokołów Podlaski.
PRZEWODNICZĄCY
12. Podjęcie uchwały w sprawie
RADY GMINY
zmian w budŜecie gminy Sterdyń
ADAM GÓRAL
na 2010 rok.

INFORMACJA
W dniach od 01.03.2010 r. do
31.03.2010 r. rolnicy mogą składać
wnioski o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie
oleju
napędowego,
wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
Odpowiedni wniosek naleŜy
złoŜyć do wójta gminy , w
zaleŜności od miejsca połoŜenia
gruntów wraz z fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1
września 2009 r. do 28 lutego

2010 r. Wysokość limitu ustalona
w 2010 r. wynosi :
73,10 zł x ilość ha uŜytków
rolnych.
Przyznany zwrot podatku
zostanie przekazany w terminie od
01.05.2010 r. do 31.05.2010 r.
przelewem na wskazany we wniosku
rachunek bankowy lub gotówką
w kasie urzędu.
Wnioski przyjmowane będą
w pokoju nr 3
tut. urzędu
w godzinach pracy tj. od 8 – do 16
Opracowała: M.Szajko
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.)

obwieszczam
Ŝe w dniu 28.01.2010 r. zostało wszczęte na wniosek
Gminy Sterdyń reprezentowanej przez Zastępcę Wójta
Panią Urszulę Woźniak postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, które
będzie polegać na:
,,Budowie sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły BliŜsze,
Dzięcioły Dalsze, Chądzyń, Stelągi, Golanki” na terenie
następujących działek nr ew. :
• Chądzyń: 324, 592, 703, 704, 705, 736, 737, 739, 744,
746, 749/1, 749/2, 772, 773, 774, 778, 779, 780, 781,
782, 783, 784, 787, 791/1, 792, 793, 796, 797, 817, 822,
823, 826, 827, 831, 833, 835, 836, 838, 840, 841, 843,
844, 845, 848, 850, 851, 852, 853, 856, 859, 860, 863,
872, 914, 915/1, 918, 919, 920, 921, 924/2, 925, 928,
952, 953/1, 954, 956,957.
• Dzięcioły BliŜsze : 353, 354, 356, 357, 358, 359, 363,
366, 367, 368, 370, 372, 382, 384, 385, 386, 390, 391,
392, 393, 396,328/1, 328/2, 331, 332, 336, 338, 339,
340, 341, 342, 344, 345, 348, 349, 351, 352,
• Dzięcioły Dalsze : 159, 342, 424, 428, 551,
556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 566,
572, 573, 578, 579, 580, 581, 585, 587, 588,
591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 602, 603,
606, 610, 616, 617, 618, 622, 624, 626, 628,
635, 636, 637, 643, 644, 645,

Wójt Gminy Sterdyń
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaŜ nieruchomości będącej własnością Gminy
Sterdyń:
- Działka nr ew. 201, Seroczyn Kolonia, KW 20086,
0,20 ha.
- Działka nr ew. 202, 138/202, Seroczyn Kolonia,
KW 20086, 0,2206 ha.
- Działka nr ew. 1216, Seroczyn, KW 18597, 0,59
ha.
- Działka nr ew.1419, Seroczyn, KW 18597, 0,36 ha.
- Działka nr ew. 968, Seroczyn, KW 18597, 0,21 ha.
- Działka nr ew. 988, Seroczyn, KW 18597, 0,14 ha.
- Działka nr ew. 52, Sewerynówka, KW 18597, 0,50
ha.
- Działka nr ew. 152/4, Łazów, 0,2229 ha.
- Działka nr ew. 204/1, Kiezie, KW 18597, 0.15 ha.
- Działka nr ew. 204/2, Kiezie, KW 18597 0.15 ha.
- Działka nr ew. 143, Kiezie, KW 18597, 0.30 ha.
- Działka nr ew. 144, Kiezie, KW 18597, 0.54ha.
Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2010 r. o
godz.12.00 w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy
w Sterdyni, ul. Kościuszki 6.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
www.sterdyn.com.pl.

552,
570,
589,
604,
629,

553,
571, długości ok. 7.800 m,
590, • sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej o łącznej
605, długości 3.100 m,
633,
• siedmiu podziemnych, zbiornikowych, sieciowych
pompowni ścieków
• Lebiedzie : 536, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 641,
W związku z powyŜszym informuję, Ŝe w terminie
643, 645, 646, 647, 668, 669, 772, 773, 774/4, 774/7,
21 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą
775/1, 780/1, 780/2, 782, 831/1, 933, 934, 935, 945, 947,
zapoznać się z przedłoŜoną dokumentacją, uzyskać
966, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016,
wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski
1024,828/1, 828/3, 828/4, 1036/1,
i zastrzeŜenia - w pokoju nr 5 Urzędu Gminy
• Stelągi : 15, 18/1, 22, 25, 26, 31, 32/1, 32/2, 33, 37, 38/1, w Sterdyni.
38/2, 39/2, 42, 46/1, 46/2, 47/1, 50, 52, 53, 56, 57, 58,
Wójt Gminy
59, 62, 63, 65, 69, 70, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 86/1, 86/2,
Czesław Marian Zalewski
87, 90, 91, 92, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 96, 97, 121, 124,
125, 126/2, 185/1, 185/2, 188, 193, 194/1, 194/2, 195/1, Sprawę prowadzi:
195/2, 753, 758, 759, 761, 802,
Jadwiga Czarnocka
• Sterdyń Osada: 42/1, 42/2
Budowa polegała będzie na wykonaniu:

Kier. Ref. Rol. i Gosp. Kom.
tel. (025) 787 00 04 wew. 35

• sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o łącznej
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