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Pieniądze na wsparcie
zadań publicznych

DOLNOŚLĄSKIE MIASTA
DO MIESZKANIA I DO... UCIEKANIA

Ogłoszony został nabór
wniosków na realizację zadań
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu

26 listopada 2017 r. m.in. na stronie internetowej
„Gazety Wrocławskiej” opublikowany został ranking
pn. „DOLNOŚLĄSKIE MIASTA DO MIESZKANIA I DO...
UCIEKANIA”.

Gminy Pieszyce. Uchwała
dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej lub w
Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce.
(red.)

W świątecznym nastroju
2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach wydał
płytę pt. „Wesołe kolędowanie” zawierającą siedem
świątecznych utworów. Płyta została ciepło przyjęta
przez słuchaczy.
Płytę można było kupić
m.in. 16 grudnia 2017 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Centrum Kultury
w Pieszycach. O krążek można
także dopytywać w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieszycach.
Na płycie CD znajdziecie
Państwo utwory wykonywane
przez dzieci i młodzież z gminy
Pieszyce w wieku od 3 do 15
lat. Całość została profesjonalnie nagrana i oprawiona.
Płyta powstała z inicjatywy pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pieszycach przy współpracy szkół,

Skład i druk:
Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl

piły w Gminie Pieszyce w 2016
r., czyli zmiany statusu i w
konsekwencji wyodrębnienia z
Pieszyc sołectw. Wraz z 1 stycznia 2016 roku miasto Pieszyce
zatem „wyludniło się” o 2183
osoby, czyli blisko 24% mieszkańców z terenów wiejskich,
zamieszkujących miejscowości
Rościszów, Bratoszów, Kamionki
i Piskorzów, które przestały być
częścią miasta Pieszyce, zyskując
samodzielność jako wsie. I to cały
sekret wyludnienia, który pominął
dziennikarz.
Faktem jest iż migracja
mieszkańców na przestrzeni lat
2002 – 2017 stanowi 1,9 %, a nie
23,9%. I to tych mieszkańców
sołectw – 2183 osoby pominął
dziennikarz „Gazety Wrocławskiej”. A wynik migracji 1,9%
na przestrzeni 15 lat nie stanowi
niczego nadzwyczajnego.
Urząd Miasta i Gminy Pieszyce

przedszkoli, domu dziecka,
Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Centrum Kultury w Pieszycach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w
Mościsku i Studia Fotograficznego ODNOWA FOTOGRAFICZNA- Michał Nowaczyk z
Dzierżoniowa.
Projekt został zrealizowany
dzięki hojności sponsorów:
firmy OP-METAL - Zbigniew
Łuszczyk oraz Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie.
OPS Pieszyce

„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87,
www.pieszyce.pl; um@pieszyce.pl

Autor materiału pokazuje
Pieszyce jako miasto, które
bardzo szybko się wyludnia
podając, że na przestrzeni lat
z Pieszyc wyjechało aż 23,9%
mieszkańców, co ma stawiać
miasto na trzecim miejscu w
Polsce.
Niestety autor opublikowanego rankingu nie spełnił
podstawowych obowiązków
dziennikarza, którymi są m.in.
obowiązek zachowania szczególnej staranność i rzetelność
przy zbieraniu i wykorzystaniu
materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzenie zgodności z
prawdą uzyskanych wiadomości.
Dane Gminy Pieszyce wykorzystane do przygotowania
przez dziennikarza „Gazety
Wrocławskiej” zostały w sposób
rażący źle zinterpretowane,
bowiem autor w swoim materiale nie wziął pod uwagę zmian
administracyjnych, które nastą-
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INFORMACJA
Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony
został wykaz:
1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców,
2. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
4. lokali użytkowych.

Pomóż mi usłyszeć świat
14 miesięczna Kornelia Międła, młoda pieszyczanka
choruje na zespół Treachera-Collinsa, który objawia się
m.in. całkowitym zanikiem słuchu. Przed dziewczynką
długa walka o normalne czerpanie radości z życia.
Choroba ta zdarza się raz
na 50 tysięcy urodzeń. Przejawia się znacznie pomniejszoną
żuchwą,
zniekształconymi
oczami oraz zniekształconymi
małżowinami usznymi lub ich
całkowitym brakiem. Kornelia
jest ciągle pod bacznym okiem
specjalistów ze Światowego
Centrum Słuchu w Warszawie.
Jest szansa, aby pomóc Kornelii w prawidłowym rozwoju

oraz nauce mowy, bowiem nie
słysząc nie nauczy się mówić. W
tym celu potrzebny jest zakup
kostnego aparatu słuchowego,
którego koszt wynosi 9368 zł.
Pomimo pomocy Narodowego
Funduszu Zdrowia i wypłaconych przez niego pieniędzy do
zakupu aparatu brakuje 5768 zł.
Niezbędne jest działanie praktycznie od zaraz! W imieniu
rodziców prosimy o wsparcie.

Każdy z Was może pomóc, wpłacając dowolną ilość
pieniędzy na konto fundacji Salus ProFamilia w Dzierżoniowie
nr: 89 9527 0007 0030 2856 2000 0001
z dopiskiem „Dla Kornelii”.

Wspieramy, pomagamy – wspólnie
dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków
14 stycznia 2018 roku po raz 26 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym
razem zbiórka pieniędzy przeznaczona zostanie na wyrównywanie szans w leczeniu
noworodków. Gmina Pieszyce
y włącza
ą
się
ę w działania i p
podobnie jak w latach ubiegłych współpracuje z dzierżoniowskim sztabem WOŚP.
Chcemy, żeby jak najwięcej
pieniędzy trafiło do puszek i na
pomoc najmłodszym, dlatego
wspólnie z dzierżoniowskim sztabem WOŚP zapraszamy na wydarzenia, które będą odbywały się w
mieście powiatowym. Nie mnożymy kosztów organizacyjnych,
a w zamian środki finansowe
przeznaczymy na zakup wielkoorkiestrowych gadżetów, które
tafią na ogólnodostępne licytacje
i minifinały, które również planowane są w pieszyckich szkołach.
Do tego oczywiście zlicytowany
po raz kolejny zostanie Tytuł
Honorowego Gospodarza Wieży

Widokowej na Wielkiej Sowie, a
na pieszyckich ulicach będziecie
mogli spotkać wolontariuszy z
charakterystycznymi puszkami.
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Nowe nawierzchnie
na Botwinowej i Zamkowej
W związku z prowadzoną inwestycją polegającą na
budowie sieci kanalizacyjnej oraz dodatkową wymianą
sieci wodnej i gazowej w ulicy Botwinowej prowadzone
są obecnie prace przy odbudowie nawierzchni.
Umowa na remont ul.
Botwinowej została podpisana
15 listopada 2017 r. Zadanie to
wykonuje Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe BAZA –
Jacek Jawny. Wykonawca
ma za zadanie wykonanie pasa
pieszo-jezdnego z kostki betonowej szarej (dla pojazdów)
i czerwonej (dla pieszych) na
długości 200 m oraz wymianę
wpustów kanalizacji desz-

Dzieje się wiele! Już dziś
możemy w imieniu całego sztabu
WOŚP i współpracowników
zaprosić Państwa m.in. na Wiel-

koorkiestrowy Wieczór Kabaretowy z udziałem Kabaretów:
Czwarta Fala i Pod Wyrwigroszem oraz WOŚPowe koncerty
w HiLife! Podczas 26. Finału
WOŚP ponownie zagra Sobota!
Razem z nim przyjeżdżają Rena,
Matheo i Dj Ace! Kawał dobrego
rapu w Dzierżoniowie!
Śle d ź cie sz cz egó ł y n a
ht t ps://web.facebook.com /
sztabddz/
(red.)

ul. Sanatoryjnej naprawione
zostaną miejsca wykopów.
Biorąc pod uwagę zimę i
warunki atmosferyczne, pro-

czowej. Całkowity koszt prac
wynosi 169.556,94 zł.
Przebieg prac na ulicy
Zamkowej wygląda inaczej.
Inwestorem tego projektu jest
spółka Wodociągi i Kanalizacja
w Dzierżoniowie. Prace te również są następstwem budowy
sieci kanalizacji sanitarnej. Na
ul. Zamkowej od nr 29 w górę
zostanie położony nowy asfalt.
Na pozostałej części oraz na
nr 12 (272) / 2017

simy mieszkańców o wyrozumiałość w ewentualnym
przedłużeniu się prac.
(red.)

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach,
która odbyła się 29 listopada 2017 r. radni podjęli m.in.
uchwały o stawkach lokalnych podatków.
Jak informuje Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kondrat: „Uchwalone stawki podatków lokalnych zawierają wzrost
inflacyjny, aczkolwiek zaznaczyć muszę, że nie są to stawki maksymalne określane przez Ministerstwo Finansów. Wręcz przeciwnie.
Te stawki, na które jako samorząd mamy wpływ i które sięgają
bezpośrednio do kieszeni naszych mieszkańców, uchwalamy na
możliwie minimalnym poziomie.
Poszczególne wysokości podatków lokalnych znajdą Państwo
w poniższych uchwałach.
(red.)

Uchwała Nr XXXVIII/268/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości,
sposobu poboru i wysokości prowizji na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi
zmianami), art. 5, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późniejszymi
zmianami), Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje:
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§1
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2
powierzchni – 0,75 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni – 4,63 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od
1 m2 powierzchni – 0,22 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni – 3,04 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,64 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,10 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej –
10,80 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,70 zł
3. Od pozostałych budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej:
a) garaży – 7,77 zł
b) domów letniskowych – 7,77 zł
c) komórek i zabudowań gospodarczych – 1,95 zł
d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł
e) pozostałych nie wyszczególnionych – 7,77 zł
4. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 – 7
§2
1. Ustala się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa i ustala się prowizję dla sołtysów w wysokości 8%
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Stawki podatkó
w 201
od pobranych i terminowo odprowadzonych kwoty do kasy Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach.
2. Ustala się, że inkasa w/w podatków będą dokonywać sołtysi na terenie
swoich sołectw.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.
§4
Uchwałę należy podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
jej treści w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy .
§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady
Miejskiej Nr XXIV/175/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i wysokości
prowizji na 2017 rok.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z
dniem 1 stycznia 2018 r.
(-) Ryszard Kondrat – Przewodniczący Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXXVIII/269/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje:
§1
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017
r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (MP z 2017r. poz. 958
) z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.
§3
Traci moc uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej w Pieszycach z
dnia 26 października 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
§4
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
treści uchwały w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Pieszycach .
§5
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2018 roku.
(-) Ryszard Kondrat – Przewodniczący Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XXXVIII/270/2017
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi
zmianami) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1785 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje:

tków lokalnych
018 r.
§1
Roczna stawka podatku od środków transportowych od jednego środka
transportowego wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.100 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczb osi i rodzaju zawieszenia stawki
podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

nie mniej niż

I
12
15
12
25
I
12
31

Stawka podatku
(w złotych)
oś jezdna
(osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym inne systemy
mniej niż
lub
zawieszenia osi
zawieszeniem
jezdnych
uznanym za
równoważne
II
III
IV
DWIE OSIE
15
1.150
1.350
1.400
1.600
TRZY OSIE
25
1.500
1.800
1.600
1.900
II
III
IV
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
31
2.000
2.700
2.250
2.800

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 950 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa
(w tonach)

nie mniej niż

I
12
31
12
40

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie
jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym inne systemy
mniej niż
lub
zawieszenia osi
zawieszeniem
jezdnych
uznanym za
równoważne
II
III
IV
DWIE OSIE
31
1.050
1.150
1.550
2.100
TRZY OSIE I WIĘCEJ
40
1.450
1.850
1.900
2.800

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego 350 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów
naczepa / przyczepa
Stawka podatku (w złotych)
+ pojazd silnikowy
(w tonach)
oś jezdna
(osie jezdne) z
zawieszeniem
inne systemy
pneumatycznym
zawieszenia
nie mniej niż
mniej niż
lub
osi
zawieszeniem
jezdnych
uznanym
za
równoważne
I
II
III
IV
JEDNA OŚ
12
25
250
400
25
500
650
DWIE OSIE
12
38
950
1.400
38
1.250
1.850
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38
1.150
1.350
38
1.350
1.550
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy :
a) mniejszej niż 22 miejsc
700 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc 1.500 zł
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.
§3
Traci moc Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 26 pażdziernika 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2017.
§4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia
2018 roku.
(-) Ryszard Kondrat – Przewodniczący Rady Miejskiej

Informacja
Vakat na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Pieszycach.
Pełniący dotychczas obowiązki Dyrektora Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach Pan Dariusz Rusek,
z dniem 8 grudnia 2017 roku z przyczyn osobistych rozwiązał
za porozumieniem stron umowę o pracę.
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wytnij i zachowaj

segregacja workowa wielkogabaryty

6

10 stycznia
14 lutego
14 marca
11 kwietnia
25 kwietnia
-tworzywa sztuczne
9 maja
30 maja
-tworzywa sztuczne
13 czerwca
27 czerwca
-tworzywa sztuczne
11 lipca
25 lipca
-tworzywa sztuczne
8 sierpnia
29 sierpnia
-tworzywa sztuczne
12 września
26 września
-tworzywa sztuczne
10 października
14 listopada
12 grudnia

15 marzec
15 czerwiec
14 wrzesień
6 grudzień

ECO Ekologiczne
Centrum Odzysku
Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6
58-250 Pieszyce
NIP 882 21 25 565
REGON 365992680
KRS 0000645104
PKD.38.11Z
biuro@ecopieszyce.pl,
tel.: +48 748 365 350
fax: +48 748 365 600

Odpady prosimy wystawiać przed posesję do godziny 06.30 w dniu zbiórki.

Harmonogram odbioru segregacji
workowej oraz wielkogabarytów
w roku 2018

W okresie od kwietnia do września będzie odbywał się dodatkowy odbiór
segregowanych tworzyw sztucznych.
W okresie od kwietnia do listopada będą odbierane odpady zielone w dniach
zbiórki odpadów segregowanych.
Odpady zielone będą odbierane tylko w brązowych workach z logo ECO
Ekologiczne Centrum Odzysku. Zakup worków ul. Bielawska 6 Pieszyce w cenie 6zł.

Odbiór segregacji workowej
Pieszyce rok 2018

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 12.00- 17.00
oraz w soboty od 10.00 do 14.00.

Polska moją Ojczyzną
W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej
nr 1 w Pieszycach realizowany jest program edukacji
patriotycznej i obywatelskiej „Polska moją Ojczyzną”.
Organizujemy działania, akcje i inne inicjatywy wspierające
jego realizację.
W dniu 20 listopada 2017
roku uczniowie klas siódmych ze
Szkoły Podstawowej nr 1 z Pieszyc uczestniczyli w wycieczce
do Warszawy. Głównym celem
wyprawy było zwiedzenie: Sejmu,
Pałacu Prezydenckiego oraz
Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkową i smaczną
atrakcją okazał się posiłek w
stołówce sejmowej. Program
został wzbogacony o spacer pod
Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski, Stare Miasto, Barbakan
oraz Grób Nieznanego Żołnierza,
Pomnik Józefa Piłsudskiego oraz

Pałac Kultury i Nauki. Odbyliśmy
wspaniałą lekcję patriotyzmu i
demokracji. Niezapomniane wrażenie wywarły na uczestnikach
zdobyte informacje na temat II
wojny światowej i powstania
warszawskiego. Wizyta zmieniła
wyobrażenie dzieci o losach Polaków podczas II wojny światowej i
powstania oraz o fali i rozmiarze
zniszczeń w stolicy i całym kraju.
Do wyjazdu doszło dzięki
owocnej współpracy z Biurem
Posła Michała Dworczyka w
Dzierżoniowie oraz Centrum Kultury w Pieszycach z Kołem Histonr 12 (272) / 2017

OGŁOSZENIA ZGM
1. Do sprzedania dom do remontu położony w Pieszycach
Środkowych. Dom jednopiętrowy - 9 pomieszczeń + ogród w cenie
mieszkania. Telefony do kontaktu: 693-900-299 i 570-711-811.
2. Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. Możliwość dopłaty. Telefon kontaktowy 534-361-031
lub 726-396-471.
3. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone
na parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie jest po
remoncie i składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Telefon kontaktowy
667-747-768.
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika o pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077.
5. Sprzedam pół domu do remontu w Rościszowie. Możliwość
zamiany na mieszkanie. Telefon kontaktowy 663-620-474.
6. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
pow. 17,49 m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia. Telefon
535-306-671.
7. Zamienię mieszkanie komunalne położone na parterze o
pow.27,56 m2 na większe położone w Pieszycach (do remontu lub
zadłużone). Telefon kontaktowy 537-251-839.
8. Sprzedam mieszkanie własnościowe słoneczne i ekonomiczne
w centrum Pieszyc ( w pobliżu sklepu Netto) na I piętrze. Powierzchnia wynosi 32,88 m² ( kuchnia – 11,64 m² i pokój otwarty na przedpokój – 21,24 m². W mieszkaniu instalacja wodno- kanalizacyjna,
elektryczna i gaz przewodowy. Mieszkanie wymaga remontu. Cena
korzystna, do negocjacji. Tel.606-210-220.
9. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
powierzchni 50,79 m2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka o pow. 9 m 2,
c.o. na mniejsze o podobnym standardzie. Kontakt: 726-045-070.
10. Sprzedam mieszkanie własnościowe przy ul. Kościuszki
położone na I piętrze o pow. 40,32m2 składające się z 2 pokoi, kuchni,
toalety lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe z balkonem, ogródkiem lub mały dom. Telefon kontaktowy 781-751-174.
11. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone na II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
12. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie położone
na parterze o pow. 34,02 m2. Tel. kontaktowy 723-336-816, 519-599-663.
13. Sprzedam działkę budowlaną: w Rościszowie 48 arów.
Telefon 504-755-740.
14. Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach (przy wieżowcach).25m2 . Cena do uzgodnienia . Telefon.
887-419-915.
15. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 40 m2 położone
na II piętrze na mieszkanie położone na parterze (wyremontowane).
Lokal, który użytkuję znajduje się przy ul. Kopernika jest po remoncie. Telefon kontaktowy. 535-747-333.
16. Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika, położone na
parterze o pow. 63,24 m2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
17. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie (za leśniczówką i naprzeciwko sklepu ABC). Telefon 697-459-898.
W przypadku dezaktualizacji ogłoszenia prosimy o pilny kontakt
z biurem ZGM. Wszelkie informacje i ogłoszenia prosimy kierować
do ZGM ul. Mickiewicza 10, tel. 0 74-8365-356 lub 074- 8365-440.

rycznym „Miłośnicy Pieszyc”.
Szczególne podziękowania
za pracę w charakterze przewodnika i opiekuna grupy kierujemy
do pana Janusza Manieckiego,

pani Grażyny Król oraz Ireny
Kmiotek.
Organizator – nauczyciel
historii Beata Połczyńska
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RODZAJE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Wspólnota mieszkaniowa (WM) to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej
nieruchomości (zwykle jednego budynku wraz z otaczającym terenem). Wspólnota mieszkaniowa
powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Ustawa o własności lokali wprowadza
szereg pojęć i procedur, których zrozumienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z członkostwa
we wspólnocie mieszkaniowej m.in. przy podejmowaniu uchwał i uczestnictwie w zarządzaniu
nieruchomością wspólną.
Gmina Pieszyce przystąpiła do porządkowania sytuacji, w której to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Pieszycach był zarządcą wspólnot prywatnych. Jest to niezgodne z prawem, ponieważ zadaniem ZGMu,
jako zakładu budżetowego, jest zarządzanie mieniem gminnym. W związku z tym umowy ze wspólnotami
prywatnymi są wypowiadane.

Budynki gminne

Wspólnota mieszana
z udziałem gminy

Wspólnota prywatna

Wszystkie mieszkania
w budynku
są własnością gminy

W budynku znajdują
się mieszkania prywatne
oraz gminne

Wszystkie mieszkania
w budynku
są własnością prywatną

Większość mieszkań
jest własnością
gminy

Zarządcą wspólnoty jest
Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
w Pieszycach

Większość mieszkań
jest własnością
prywatną

Zgodnie z prawem
ZGM nie może ponosić
żadnych kosztów
(prowadzić żadnych remontów)

Zarządcą wspólnoty może być:
Kilkuosobowy zarząd wybrany przez członków
wspólnoty (właścicieli mieszkań), który
przejmuje na siebie wykonywanie zadań
i obowiązków (może to robić odpłatnie lub nie)

lub
Urząd Miasta i Gminy
ul.T. Kościuszki 2
58-250 Pieszyce
tel.: 74 8365 487
um@pieszyce.pl
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Zarządca zewnętrzny wynajęty przez członków
wspólnoty, czyli właścicieli mieszkań podpisanie umowy, ustalenie wynagrodzenia.
Zarządca prowadzi wszystkie zadania.

