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Zadanie, sfinansowane ze środków Międzynarodowe-
go Banku Odbudowy i  Rozwoju, Banku Rozwoju Rady 
Europy oraz budżetu państwa, objęło roboty budowlane 
rozciągające się od osiedla Skalna Góra do Koćmierzowa. 
Rozbudowa polegała na podwyższeniu korony wałów 
oraz instalacji mobilnych kurtyn przeciwpowodziowych 
w wyznaczonych miejscach. Zabezpieczenie jest obecnie 
wyższe o ponad metr i szczelniejsze. Ma za zadanie ochro-

nić przed powtórną powodzią, jaka dotknęła  Tarnobrzeg 
w 2010 roku. Dzięki tej inwestycji poprawie uległo zabez-
pieczenie przed powodzią ok. 7800 osób zamieszkałych 
na obszarze 4846 ha.

Modernizacja ruszyła w styczniu 2016 roku i zrealizowana 
została w  ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry i  Wisły. Wcześniej zmodernizowany został 
lewy brzeg Wisły od strony województwa świętokrzyskiego. 

Inwestycja w  Tarnobrzegu zwiększyła zabezpieczenie od 
strony województwa podkarpackiego i miejscowości znaj-
dujących się w dorzeczu Wisły i Sanu.

Całkowita wartość inwestycji to  32 494 510 zł,  w  tym 
wartość robót budowlanych wyniosła  30 118  394,37 zł. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regional-
ny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 30 maja 2018 r. 
dokonał technicznego odbioru tego zadania. 

Nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbyła się 29 
czerwca sesja wyjazdowa Zarządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

 W posiedzeniu, któremu przewodniczył 
marszałek województwa Władysław Ortyl, 
uczestniczyli również m.in. przewodniczący 
sejmiku województwa podkarpackiego Je-
rzy Cypryś oraz poseł na Sejm RP Rafał We-
ber. Podczas spotkania pełniący obowiązki 
prezydenta miasta Kamil Kalinka przedsta-
wił stan realizacji kluczowej inwestycji dro-
gowej, jaką jest budowa obwodnicy miasta 
Tarnobrzega. Zadanie   ma kosztować po-
nad 56 mln zł i zostać zakończone zgodnie 
z harmonogramem w II połowie 2020 roku. 
Z  uwagi na nieoczekiwany wzrost warto-
ści inwestycji, Kamil Kalinka wystąpił do 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
o zwiększenie dofinansowania dla tego stra-
tegicznego projektu. Marszałek Władysław 
Ortyl zapewnił, że samorząd Tarnobrzega 
nie zostanie sam z problemem, który z racji 
wzrostu cen na rynku usług budowlanych 
dotyka wielu inwestycji.

W kolejnym wystąpieniu pełniący obo-
wiązki prezydenta miasta zaprezentował 
gościom kompleksowy projekt zagospo-
darowania Jeziora Tarnobrzeskiego. Pro-

jekt zakłada m.in.: budowę  parkingów na 
ponad 2 tys. miejsc, toalet, placów zabaw, 
parku linowego, mola, slipów, pola cam-
pingowego oraz punktów gastronomicz-
nych pod wynajem. Planowana jest rów-
nież budowa ulicy Żeglarskiej i  Plażowej 
nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Kamil Kalin-
ka zaznaczył, że miasto posiada gotowy 
projekt techniczny. Wartość inwestycji 

związanej z  zagospodarowaniem jeziora 
to ponad 30 mln zł. Koszt budowy dróg 
nad jeziorem to kolejne 13 mln zł. Jeszcze 
w  tym roku miasto zamierza ubiegać się 
o środki z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, na projekt I etapu realizacji 
zagospodarowania terenów Jeziora Tarno-
brzeskiego, o wartości 8,5 mln zł.

Prezydent zaprezentował również 
projekt budowy i rozbudowy 5 km dróg 
gminnych w  strefie przemysłowej Tar-
nobrzega w  Machowie, tj.: ul. Zakła-
dowej, Strefowej, Chemicznej, Chmie-
lowskiej i Mechanicznej. Środki na ten 
cel miasto zamierza pozyskać z  nowo 
utworzonego rządowego funduszu na 
drogi lokalne.

Mamy zmodernizowane
wały przeciwpowodziowe

W obecności władz województwa – marszałka Władysława Ortyla i wojewody Ewy Leniart, władz spółki Wody Polskie, 
przedstawicieli Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ oraz pełniącego obowiązki prezyden-
ta miasta Kamila Kalinki i  przedstawicieli okolicznych samorządów, 26 czerwca uroczyście odebrano niezwykle ważną 
ze względów bezpieczeństwa tarnobrzeżan inwestycję modernizacji dziesięciokilometrowego odcinka wałów przeciwpo-
wodziowych prawego brzegu Wisły. 

Projekty strategiczne dla miasta
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O potrzebach osiedla Siarkowiec 
3 lipca miejski namiot stanął przy ul. Kopernika na os. 

Siarkowiec. Mieszkańcy w  rozmowach poruszali przed 
wszystkim kwestie infrastruktury drogowej na osiedlu 
oraz jego czystości. Prosili m.in. o  więcej informacji na 
temat planowanej budowy drogi obwodowej miasta, bez-
pieczeństwa pieszych w okolicy MOPR-u oraz organizacji 
ruchu na ścieżce rowerowej przy ul. Kopernika. Mieszkań-
ców interesowały również kwestie związane z rozwojem 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współ-
pracy miasta z Agencją Rozwoju Przemysłu. 

Utrzymanie porządku, bezpieczeństwo, stan infrastuk-
tury drogowej to niektóre ze spraw ważnych dla miesz-
kańców Miechocina

Spotkanie na osiedlu Miechocin odbyło się 10 lipca obok 
Kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Mickiewicza. 
Mieszkańcy zgłaszali problemy dotyczące funkcjonowania 
osiedla przede wszystkim w zakresie utrzymania porząd-
ku, bezpieczeństwa, stanu infrastuktury drogowej, wy-
wiązywania się przez odpowiednie służby z powierzonych 
zadań m.in. w zakresie utrzymywania czystości w obrębie 

jezdni i  chodników. Uczestniczący w  spotkaniu odbyli 
też wizję lokalną w  miejscach, w  których występowały 
zgłaszane problemy – ulice Wesoła, Mickiewicza, Krzy-
wa, Długa, Budowlanych, 12 Października, Poziomkowa. 
Mieszkańcy prosili o systematyczne wykaszanie terenów, 
umocnienie rowów, wytyczenie nowej drogi, oświetlenie 
ulicy, nowy przystanek MKS, montaż ławek oraz monito-
ring przez patrole policji – szczególnie w okolicy sklepu.

Mieszkańców Wielopola interesowały również tematy 
związane z miejskimi inwestycjami

Spotkanie z  mieszkańcami osiedla Wielopole odbyło 
się 17 lipca na placu przy rondzie Gracjana Fróga. Główne 
tematy to sprawy związane m.in. z  utrudnionym wjaz-
dem pojazdów służb ratowniczych, porządkowych i do-
stawczych na parking przy ulicy Dekutowskiego – blo-
ki nr 9 i  11, modernizacją terenu między blokami przy 
ul. Wyspiańskiego bloki nr 21 i 23, zbyt krótkim cyklem 
sygnału na przejściach dla pieszych przy ul. Kopernika, 
Wyspiańskiego, Sikorskiego, Piłsudskiego.  Mieszkańcy 
pytali również o inwestycję związaną z modernizacją te-
renów pomiędzy blokami przy ul. Mickiewicza 5, 5a, 5b 

oraz modernizację ul. Rusinowskiego. Mieszkańcy pro-
sili również o  wyjaśnienia w  tematach związanych z  re-
alizacją inwestycji w  ramach budżetu obywatelskiego 
– parking przy ul. Tracza, kosztami odbioru odpadów 
komunalnych, wysokości opłat za zużycie wody i odpro-
wadzanie  ścieków. Mieszkańców interesowały też kwestie 
związane z realizacją miejskich inwestycji, m.in. budową 
obwodnicy i powstaniem galerii handlowej „Centrum”. Na 
zakończenie spotkania uczestniczący w nim mieszkańcy 
i przedstawiciele władz miasta odwiedzili miejsca, w któ-
rych występowały zgłaszane problemy.

Jubileusz 85-lecia działalności świętowali strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej na osiedlu Ocice w Tarnobrzegu. 

W niedzielę, 15 lipca, na terenie strażnicy odbyły się uroczy-
stości, w których wzięli udział  pełniący obowiązki prezydenta 
miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka, sekretarz miasta Jolanta 
Majchrzak, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Bożek, dy-
rektor Wojewódzkiego Oddziału Związku OSP RP w Rzeszowie 
Edward Szlichta, kapelan tarnobrzeskich strażaków ksiądz ka-
nonik Jan Kaszewicz, dyrektor WORD Tarnobrzeg Marek Ozga, 
dyrektor Kopalni Siarki Machów Józef Motyka, tarnobrzescy 
radni, zastępy druhów ochotników i mieszkańcy miasta.

Po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez probosz-
cza parafii św. Marii Magdaleny, ks. kan. dra Mariusza Telegę, 
odbył się apel, podczas którego uczestnikom wydarzenia 
przypomniano rys historyczny OSP Ocice. Miała miejsce 
również ceremonia poświęcenia i  oficjalnego przekaza-
nia łodzi ratowniczej, otrzymanej nieodpłatnie od policji. 
„Chrzestnymi” nowej łodzi zostali Jolanta Majchrzak i  Jan 

Nowak, przewodniczący 
osiedla Ocice.

Ofiarowana łódź została 
poddana remontowi, któ-
ry przeprowadziła gmina 
Tarnobrzeg. Łódź motoro-
wa Harpun 550 „Dziobas” 
docelowo ma być zwo-
dowana przez cały sezon 
nad Jeziorem Tarnobrze-

skim i  służyć wszystkim służbom ratowniczym w  razie za-
grożenia życia i  zdrowia wypoczywających. Łódź przeszła 
kapitalny remont i została odpowiednio wyposażona. Koszt 
remontu i wyposażenia wyniósł 30 000 zł. Ze środków budże-
towych Urzędu Miasta Tarnobrzega przeszkolono również 25 
druhów, którzy zdobyli patenty sterników motorowodnych, 
wśród przeszkolonych są również druhowie z OSP Ocice.

Jubileusz był również okazją do wyróżnienia zasłużonych 
strażaków. Pełnienie służby w  Ochotniczej Straży Pożarnej 
to odpowiedzialna misja, którą tarnobrzescy strażacy pełnią 
z ogromnym zaangażowaniem i ofiarnością, ratując w kryzy-
sowych sytuacjach mieszkańców naszego miasta i ich doby-
tek, często z narażeniem własnego życia.

Osiedlowe spotkania z mieszkańcami Tarnobrzega
We wtorkowe popołudniae pełniący obowiązki prezydenta miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka rozmawiał z mieszkańcami mia-

sta podczas osiedlowych spotkań z mieszkańcami. W lipcu odbyły się trzy takie spotkania, na osiedlach Miechocin, Siarkowiec, 
Wielopole. Uczestniczyli w nich również zastępca prezydenta Anna Pekár, miejscy radni  i pracownicy urzędu. Poruszane przez 
mieszkańców tematy były na bieżąco wyjaśniane i w  miarę możliwości kierowane do realizacji. 

Strażacy z Ocic świętowali jubileusz Z dniem 18 lipca, po tym jak Kamil Kalinka przestał 
pełnić obowiązki prezydenta Tarnobrzega, zastępca 
prezydenta Anna Pekár przejęła zadania i kompeten-
cje prezydenta miasta Tarnobrzega. 

Anna Pekár 
przejęła zadania 
prezydenta miasta

W  związku z  uchyleniem 
przez Sąd Rejonowy w  Tar-
nobrzegu II Wydział Karny 
zastosowanego wobec pre-
zydenta Tarnobrzega środka 
zapobiegawczego w  postaci 
tymczasowego aresztowania 
oraz jednoczesnym zastoso-
waniem środka zapobiegaw-

czego w  postaci zawieszenia w  czynnościach 
służbowych z dniem 18 lipca 2018 roku, na pod-
stawie art. 28 g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1999 r. o Samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zastępca prezy-
denta Anna Pekár przejęła zadania i kompetencje 
prezydenta miasta Tarnobrzega.

20 czerwca, odbyła się pierwsza konferencja pra-
sowa wykonującej zadania i kompetencje prezyden-
ta miasta Tarnobrzega zastępcy prezydenta Anny 
Pekár. Obok informacji o przejmowanych kompe-
tencjach, pełniąca obowiązki prezydenta przekazała 
również informację o powołaniu tego dnia zastępcy. 
Jest nim pełniący do niedawna obowiązki prezy-
denta miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka. 

– Pan Kamil Kalinka rozpoczął wiele działań na 
rzecz rozwoju Tarnobrzega i wskazane jest, aby dla 
dobra Tarnobrzega mógł zapoczątkowane rozmowy 
i  działania kontynuować. Imponuje pracowitością 
i  skutecznością działania. Jest w  stanie „otworzyć 
wiele drzwi” – argumentowała podczas konferencji 
swoją decyzję Anna Pekár.
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Już po raz dwudziesty na tarnobrzeskim 
placu Bartosza Głowackiego rozstawione zo-
staną stoiska Jarmarku Dominikańskiego. 

To wydarzenie na stałe wpisało się 
w kalendarz letnich wydarzeń w naszym 
mieście. W dniach 4-5 sierpnia będą pre-
zentowali się w  Tarnobrzegu wystawcy, 
rzemieślnicy, rękodzielnicy, twórcy ludowi, 
producenci oraz przedstawiciele unikal-
nych zawodów z różnych zakątków Polski. 
Na uczestników jubileuszowego jarmarku 
czekać będą liczne atrakcje i niespodzianki. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
stoisk i udziału w programie wydarzenia.

Trwa nabór 
wniosków

Można już zgłaszać projekty do budżetu 
obywatelskiego na 2019 r. Do końca lipca cze-
kamy na projekty dotyczące poszczególnych 
osiedli Tarnobrzega.  

Poniżej harmonogram konsultacji spo-
łecznych z  mieszkańcami Tarnobrzega 
dotyczących Tarnobrzeskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok:
•  do 31 lipca 2018 r. – zgłaszanie projektów,
•  od 1 sierpnia do 14 września 2018 r.- 

weryfikacja zgłoszonych projektów,
•  do 24 września 2018 r. – ogłoszenie list 

projektów dopuszczonych do głosowa-
nia i odrzuconych,

•   do 17 września 2018 r. – powołanie 
Osiedlowych Komisji Wyborczych przez 
organy wykonawcze osiedli,

•  7 października 2018 r. – głosowanie   
w  wyznaczonych lokalach w  godz. od 
8 do 14,

•  od 8 do 12 października 2018 r. – przeli-
czenie głosów przez Komisje Skrutacyjną,

•  do 15 października 2018 r. – ogłosze-
nie projektów, które uzyskały największą 
liczbę głosów w ramach Tarnobrzeskie-
go Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Setne urodziny Pani Marii 
Swoje setne urodziny obchodziła Pani Maria Ko-

łodziej – mieszkanka naszego miasta. 

Wyjątkowa uroczystość miała miejsce  dniu 
18 lipca w domu Szanownej Seniorki. Sędzi-
wego wieku gratulowała Jubilatce wykonują-
ca zadania i kompetencje prezydenta miasta 
Tarnobrzega zastępca prezydenta Anna Pe-
kár, życząc kolejnych lat w  zdrowiu u  boku 
kochającej rodziny. 

– Dane było Pani przeżyć bieg polskiej historii, 
doświadczyć wielu podniosłych wydarzeń oraz trudów i radości życia. Pani 
sędziwy wiek stanowi skarbnicę doświadczeń dla mieszkańców naszego 
miasta. Doświadczeń, które są drogocennym dziedzictwem i  stanowią 
o naszej tożsamości narodowej – podkreślała zastępca prezydenta mia-
sta Tarnobrzega. Jak na świętowanie urodzin przystało nie zabrakło 
kwiatów, tortu i życzeń kolejnych 100 lat!

V Piknik Żeglarski Osób Niepełnosprawnych 

W niedzielę, 24 czerwca, tarnobrzeżanie bawili się podczas pikni-
ku promującego rodzicielstwo zastępcze, który tradycyjnie odbył się 
na terenach dawnego Gimnazjum nr 2, a którego organizatorem jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

Była to piąta edycja pikniku, który ma na celu przybliżyć miesz-
kańcom ideę rodzicielstwa zastępczego. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objęli: pełniący obowiązki prezydenta miasta 
Kamil Kalinka, marszałek województwa Władysław Ortyl oraz 
wojewoda Ewa Leniart.

Podczas pikniku nie zabrakło czegoś dla ducha i  ciała. Na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Od dmuchańców, przez ro-
bienie zwierzątek z balonów czy warsztaty z carvingu. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła się także fotobudka, w której 
można było wykonać pamiątkowe, bo piknikowe, zdjęcia. Za-
czarowany pokaz przygotował iluzjonista Dominik Potyrała. 
Dzieciaki mogły liczyć także na malowanie twarzy, konkursy 
czy loterię fantową. Zabawy ruchowe przygotowało także 
Stowarzyszenie Fitneska. Wszyscy mieli również możliwość 
skorzystania z konnych przejażdżek, którą zorganizował Dom 
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Intelektualnie z Mokrzyszowa. Wodne laboratorium z ekspery-
mentami i plenerową grą planszową przygotowały Tarnobrze-
skie Wodociągi. Wszyscy mogli także obejrzeć wóz strażacki 
czy radiowóz policyjny. Strażacy z OSP Dzików przywieźli dla 
dzieci specjalne strażackie sikawki.

Na spragnionych uczestników czekała pyszna lemoniada, 
herbata czy kawa, a  także grillowana kiełbaska, pyszne gofry 
i ciasta, które rozeszły się w mgnieniu oka.

Sporo także działo się na scenie, na której zagościli różni 
wykonawcy. Wśród nich był Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki”, 
Chórek Łapu-Capu, uczniowie Niepaństwowej Szkoły Muzycz-

nej I  stopnia Krzysztofa Zwierzyńskiego oraz młodzieżowy 
zespół „Interim”.

Podczas pikniku nie mogło zabraknąć także stowarzyszeń, na 
których pomoc zawsze możemy liczyć. Było z nami Stowarzy-
szenie Maja im. Marii Delimaty, Stowarzyszenie Profilaktyczne 
Brzeg, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Wsparcie i Stowarzyszenie 
na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego Rodzina Brzmi Dumnie.

Organizacja tak dużego i wyjątkowego wydarzenia nie była-
by możliwa, gdyby nie wsparcie darczyńców, za co serdecznie 
wszystkim dziękujemy. Jest nam niezmiernie miło, że tak wiele 
firm i  instytucji wspierania działania na rzecz tarnobrzeskich 
rodzin zastępczych. Dziękujemy i już dziś serdecznie zapraszamy 
na nasz piknik w przyszłym roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w  Tarnobrzegu we współpracy 
z Jacht Klubem Kotwica byli już po raz V organizatorami Pikniku Żeglar-
skiego, Przeglądu Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych. 

Inicjatywa realizowana pod honorowym patronatem pełniącego 
obowiązki prezydenta miasta Tarnobrzega Kamila Kalinki odbyła się 
12 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Tegoroczną edycję współfi-
nansowano ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego 
na realizację zadania – „Organizacja imprez w  środowisku osób 
niepełnosprawnych Piknik Żeglarski Osób Niepełnosprawnych” 
pozyskanych przez Stowarzyszenie Jacht Klub Kotwica.

W spotkaniu integracyjnym, prócz uczestników zajęć placów-
ki, uczestniczyli przedstawiciele 14 innych placówek z  miasta 
i regionu;  DPS w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, DDP w Tarnobrze-

gu, ŚDS z Bojanowa, Niska, Baranowa Sandomierskiego, Stalowej 
Woli nr 1 i 2, Nowej Dęby, Dębicy, Tyczyna, Spie, Cieszanowa 
i Brzostka. Spotkanie uświetnili swą obecnością zastępca Pre-
zydenta Miasta Tarnobrzega Anna Pekár, przewodniczący Rady 
Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w  Tarnobrzegu Elżbieta Miernik-Krukurka, 
przyjaciel placówki Henryka Samojedna oraz dyrektorzy i kie-
rownicy zaproszonych placówek.

W trakcie pikniku uczestnicy prezentowali przygotowane utwo-
ry żeglarskie, przygotowywali piracką sałatkę owocową, uczest-
niczyli w konkursach i zabawach żeglarskich oraz biesiadzie przy 
grillu i zabawie tanecznej. Najważniejszą atrakcją spotkania były 
rejsy po Jeziorze Tarnobrzeskim pod okiem wykwalifikowanej ka-
dry żeglarzy zrzeszonych w Jacht Klubie Kotwica. Wszyscy uczest-
nicy pikniku otrzymali od organizatorów pamiątkowe upominki 
oraz słodycze ufundowane przez panią wiceprezydent.

Przy osiedlowym kościele parafialnym 
w Zakrzowie odbył Piknik Rodzinny „Wa-
kacje z Bogiem”. 

Udana impreza, która odbyła się 
w  niedzielę, 1 lipca,  przyciągnęła 
licznych mieszkańców osiedla, którzy 
uczestniczyli w  niecodziennym wy-
darzeniu. Były występy artystyczne, 
kiermasze, liczne konkursy oraz wiele 
innych atrakcji. Nagrody najmłodszym 
uczestnikom wręczył pełniący obo-
wiązki prezydenta miasta Kamil Ka-
linka. Atrakcyjne przejażdżki quadem 
zapewniła dzieciom Komenda Miejska 
Policji w Tarnobrzegu.

V piknik promujący rodzicielstwo zastępcze

Udany piknik
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Zgłoś zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
Prezydent miasta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń po-

wierzchni ziemi. Każdy, kto stwierdził taki fakt, może zgłosić go w Urzędzie Miasta. 

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:
• zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
• wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
•  szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (tj. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub 
zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:
•  imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania 

lub siedziby;
•  wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki 

ewidencyjnej;
•  informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, 

w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy hi-
storycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

•  opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycz-
nego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni 
jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko 
oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i  ziemi tymi substancjami, wykonanych 
przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.).
Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi pro-

simy przekazywać na adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 
Tarnobrzeg lub na adres e-mail: środowisko@um.tarnobrzeg.pl.

TrWa akcja „LaTo W mieście”
Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Tarnobrzega pod adresem: www.tarnobrzeg.pl

URZĄD mIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.pl

p.o. prezydenta – Anna Pekár 
zastępca prezydenta – Kamil Kalinka
przewodniczący Rady miasta – Dariusz Bożek

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprac. materiałów: Wydział Promocji, Sportu i Kultury

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów 
w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 15 822 11 49 
ul. Mickiewicza 7
Kasa Urzędu miasta

Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.30 
miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30-15.30

ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Godziny pracy:  poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska, tel. alarmowy 986


