
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ

w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomoœciami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),

zosta³y wywieszone wykazy:

- nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier¿awy na rzecz dotych-
czasowego dzier¿awcy, po³o¿onej w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej,
oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 2470 o pow. 15 m2, któr¹ wy-
dzier¿awia siê z przeznaczeniem  pod tymczasowy gara¿ stanowi¹cy w³a-
snoœæ dzier¿awcy; okres dzier¿awy 3 lata;

- nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier¿awy na rzecz dotych-
czasowego dzier¿awcy, po³o¿onej w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej,
oznaczonej jako czêœæ dzia³ki ewidencyjnej nr 2470 o pow. 15 m2, któr¹ wy-
dzier¿awia siê z przeznaczeniem  pod tymczasowy gara¿ stanowi¹cy odrêb-
ny przedmiot w³asnoœci; okres dzier¿awy 1 rok;

- nieruchomoœci gruntowej przeznaczonej do dzier¿awy w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego, po³o¿onej w Ostrzeszowie, oznaczonej jako dzia³-
ki ewidencyjne nr 890/3 i 890/4 o ³¹cznej pow. 0,2402, któr¹ wydzier¿awia
siê z przeznaczeniem pod uprawy rolne; okres dzier¿awy 3 lata.

Informacja  pokój nr 26, tel. 62/ 732 06 22.

KOMUNIKAT

Dnia 21 stycznia 2014 r. (wtorek) o godz. 12:00 przed budynkiem
Ratusza odbêdzie siê uroczystoœæ, upamiêtniaj¹ca 

69. Rocznicê „Krwawej Soboty” 
oraz zakoñczenia hitlerowskiej okupacji 

w Ostrzeszowie. 
Serdecznie zapraszamy spo³eczeñstwo, w szczególnoœci m³odzie¿, do

wziêcia udzia³u w powy¿szej uroczystoœci.

II. przetarg na prowadzenie 
targowisk w Ostrzeszowie

Informujemy, ¿e na stronie www.ostrzeszow.pl w zak³adce Przetargi
zamieszczono zaproszenie do sk³adania ofert na realizacjê zadania:
„Prowadzenie targowisk miejskich w Ostrzeszowie w okresie od dnia
1 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.”
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu 16 stycznia 2014 roku o godz. 15:00.

BURMISTRZ MiG Ostrzeszów
mgr in¿. Mariusz Witek

B U R M I S T R Z
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Ostrzeszów dnia 8 stycznia 2014 r.
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O G £ O S Z E N I E
Dzia³aj¹c na podstawie :
- art. 27, art. 28 ust. 1 – 3 , art. 37ust. 1 art. 38 ust. 1 i 2 , art. 39 i 40 , art. 41 ust. 1 art. 67 ust. 1 i 2 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity 
tekst Dz. U. Nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.),

- § 2 ust. 1, 2, § 4 ust. 1 – 7 § 6 ust. 1 i 2 § 13 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na 
zbycie nieruchomoœci,

- Uchwa³y Rady Miejskiej Ostrzeszów nr XXXIII/248/2010 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomoœci gruntowych, dzia³ek budowlanych we wsi NiedŸwiedŸ, gmina 
Ostrzeszów, 

- Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 6/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. 

Podajê do publicznej wiadomoœci
og³oszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej

Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Miasta i Gminy Ostrzeszów. Posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ nr KZ1O/00041113/6, prowadzon¹ przez S¹d Rejonowy w Kêpnie. Dzia³
III i IV ksiêgi nie zawiera ¿adnych wpisów. Opisana nieruchomoœæ nie jest przedmiotem postêpowania egzekucyjnego i zabezpieczaj¹cego.
Opisana dzia³ka nie jest objêta planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Dla terenu w sk³ad, którego wchodzi dzia³ka ewidencyjna nr 217/9 opracowano decyzjê
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów NR GPO-7331-2/64/09 z dnia 9.11.2009 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na budowie dziewiêciu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych z gara¿ami i dziewiêciu budynków gospodarczych.
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów informuje, ¿e II przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomoœæ odbêdzie siê  28 lutego 2014 r. (pi¹tek) o godz. 10.00
w lokalu Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej 31, pokój nr 17.
Osoby przystêpuj¹ce do przetargu winny wp³aciæ wadium w wysokoœci: 6.280,00 z³ (s³ownie: szeœæ tysiêcy dwieœcie osiemdziesi¹t z³otych 00/100) na konto depozytowe
Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku Zachodnim WBK SA I/Oddzia³ Ostrzeszów, nr konta: 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081, najpóŸniej do dnia 24 lutego 2014
r. z dopiskiem: „ II przetarg NiedŸwiedŸ” (dowód wp³aty nale¿y okazaæ na przetargu). Do przetargu zostan¹ dopuszczeni tylko oferenci, których wp³aty znajd¹ siê na
koncie depozytowym do dnia 24 lutego 2014 r. do godz. 24.00.

O wysokoœci  post¹pienia decyduj¹ uczestnicy przetargu, z tym, ¿e post¹pienie nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 1 % ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych
dziesi¹tek z³otych. Cena sprzeda¿y nieruchomoœci p³atna jest przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów w BZ WBK SA I /Oddzia³
Ostrzeszów nr konta: 25 1090 1173 0000 0000 1700 5753.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³, zalicza siê na poczet ceny nabycia, a wadia wp³acone przez pozosta³e osoby zwraca siê nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty zamkniêcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siê uczestnika, który przetarg wygra³ od zawarcia umowy. Cena wywo³awcza nieruchomoœci zawiera 23 % podatku VAT.
W ci¹gu    21 dni od daty zamkniêcia przetargu zostanie ustalony  termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzeda¿y nieruchomoœci. Na przetarg nale¿y przybyæ z dokumentem
to¿samoœci oraz nale¿y przed³o¿yæ nr NIP. Osoby prawne winny przed³o¿yæ aktualny odpis  z Krajowego Rejestru S¹dowego. Regulamin przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pokój nr 26. Uczestnik przetargu powinien zapoznaæ siê   z regulaminem przetargu. Og³oszenie i regulamin
przetargu zamieszczone s¹ w Biuletynie Informacji Publicznych Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów: adres strony:  www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl, w zak³adce:
obwieszczenia, komunikaty.

Organizator przetargu mo¿e przetarg odwo³aæ z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwo³aniu zostanie og³oszona w formie w³aœciwej dla og³oszenia o przetargu.

Informacja – pokój nr 26, telefon 62 732-06-22

O G £ O S Z E N I E
O PRZYST¥PIENIU DO SPORZ¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

REJON ULIC: POCZTOWEJ I ARMII KRAJOWEJ W OSTRZESZOWIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 647 z póŸn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 paŸdziernika 2008r.  udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodo-
wiska (j.t. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1235 z póŸn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê
Miejsk¹ Ostrzeszów uchwa³y nr  XXXVIII/237/2013  z dnia  28 listopada 2013 roku
o przyst¹pieniu do:

1) sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Pocztowej i Armii Krajowej w Ostrzeszowie. Obszar opracowania planu zosta³ okreœlo-
ny w za³¹czniku graficznym do ww. uchwa³y
oraz
2) przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w tym prognozy
oddzia³ywania na œrodowisko do opisanego w pkt 1 planu miejscowego. Przedmiotem
prognozy bêdzie ocena skutków realizacji planu miejscowego na œrodowisko.

Zainteresowani mog¹ siê zapoznaæ z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy w Urzêdzie Mia-
sta i Gminy w Ostrzeszowie.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowego. 

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w Urzêdzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa
31, 63-500 Ostrzeszów w terminie do dnia 12 lutego 2014 r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Równoczeœnie na podstawie art.39 ust. 1, art. 40 w zwi¹zku z art. 46 pkt 1) i art. 50 usta-
wy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r., o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œro-
dowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1235 z póŸn. zm.)  zawiadamiam o przyst¹pieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Przedmiotem oce-
ny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy sporz¹dzenie pro-
gnozy oddzia³ywania na œrodowisko.
Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy w siedzibie Urzê-
du Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania
na œrodowisko, zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski i uwagi do wy¿ej wymienionej pro-
gnozy i postêpowania w miejscu i terminie jak wy¿ej. Wnioski mo¿na sk³adaæ w formie
pisemnej lub ustnie do protoko³u w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy Ostrzeszów,
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, albo w formie elektronicznej na adres: gpo-archi-
tekt@ostrzeszow.pl  bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym.  
W temacie wniosku, uwagi do prognozy nale¿y wpisaæ „Prognoza – plan”.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy
Ostrzeszów.
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³ywaniu na œrodowi-
sko nie jest prowadzone.
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