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Burmistrz Miasta zakopane 
ogłasza ustny ograniczony przetarg w formie licytacji na dzierżawę części 
gminnej nieruchomości gruntowej wpisanej w KW nr NS1Z 00030525/8, 
położonej w Zakopanem przy ul. Kościuszki, oznaczonej na mapie ewidencji 
gruntów jako: działka ewid. nr 102/9 obr. 5 o pow. do dzierżawy 73 m kw., 
z przeznaczeniem na cele postojowe, z możliwością poddzierżawy na okres 
od 1.04.2014 r. do 31.03.2017 r. 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto wynosi: 3000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysoko-
ści 23%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne będące właści-
cielami/ użytkownikami wieczystymi/dzierżawcami nieruchomości bezpośrednio 
przyległych do działki ewid. nr 102/9 obr. 5 oraz jeżeli wpłacą wadium w formie 
gotówki w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) w kasie lub na 
konto Urzędu Miasta, PEKAO SA nr 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 
nie później, niż do 14 marca 2014 r.

Termin wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej 14 
marca 2014 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na ww. koncie urzędu.

Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później, niż przed upływem 3 

dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał, zali-

cza się na poczet czynszu dzierżawnego za kwiecień 2014 r.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieru-

chomości nie zawrze z Gminą Miasto Zakopane umowy w wyznaczonym terminie.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Mia-

sta Zakopane, pokój nr 228, II piętro, tel. 18 20 20 427.
Otwarcie przetargu ustnego (licytacji) nastąpi 21 marca 2014 r. o godz. 9 

w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, sala nr 1 . 
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnio-

nych przyczyn, jak również unieważnienia przetargu.

zawiadamia,  że  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane w dniach  od 
14.02.2014 r. do 10.03.2014 r. podany jest do publicznej wiadomości wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

Dotyczy on następujących nieruchomości: 
- część działki ewid. nr 513/6 w obr. 12, położonej przy ul. Zwierzynieckiej;
- kiosk handlowy nr 5, usytuowany na działkach ewid. nr 379/8 i 379/4 

(przetarg).

Burmistrz Miasta Zakopane Janusz Majcher i Jan Karpiel Bułecka 
zapraszają na „Dudaski Tłusty Czwartek”, który odbędzie się 27 lu-
tego o godz. 17 w Zakopiańskim Centrum Edukacji, ul. Kasprusie 35a.

Dudziarze z różnych stron Polski, a także ze Słowacji, tradycyjnie 
już spotkają się w Zakopanem na „Dudaskim Tłustym Czwartku”, aby 
wspólnie muzykować. Natomiast prowadzący koncert Jan Karpiel Bu-
łecka w ciekawy sposób przybliży publiczności tajniki gry na dudach.

Dawniej dźwięk dud, zwanych przez górali kozą, był słyszany 
nie tylko na górskich halach. Grano na nich także do tańca, m.in. na 
weselach. Obecnie na Podhalu dawna sztuka gry na tym instrumen-
cie odradza się. Gra tu kilkunastu dudziarzy. Najmłodsi uczą się od 
swoich dziadków i w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzen-
ka” w Zakopanem.

Dudaski Tłusty Czwartek

płatne

W weekend 15-16 
lutego Podhale odwiedził 

Premier Donald Tusk. 
Wizytę zdominowały 

tematy sportowe, 
związane z sukcesami 

Polaków w Soczi. 

Pierwszym  punktem  wizyty, 
w  której  Premierowi  towa-
rzyszyli  zastępcy  burmistrza 

Zakopanego Wojciech Solik i Ma-
riusz Koperski oraz władze powia-
tu  tatrzańskiego  Andrzej Gąsieni-
ca Makowski oraz Andrzej Sku-
pień, był Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego im. Stanisława Marusa-
rza w Zakopanem. Podczas  spotka-
nia z dyrektor Barbarą Sobańską, 
gronem pedagogicznym i ucznia-
mi  Premier  zapoznał  się  z  działa-
niem szkoły,  jej  specyfiką,  sukcesa-
mi i perspektywami na przyszłość. 

Z Zakopanego uczestnicy spotka-
nia przenieśli się do Zębu, aby wraz 
z licznie zgromadzoną publiczno-
ścią  kibicować  polskim  skoczkom 
podczas turnieju w skokach narciar-
skich, rozgrywanego na dużej skocz-
ni. Dzięki dwóm doskonałym sko-
kom swój drugi złoty medal zdobył 
tego dnia Kamil Stoch.

W niedzielę Prezes Rady Mini-
strów spotkał się z ratownikami Ta-
trzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, został zaznajomiony 
z ich pracą oraz potrzebami tej wy-
magającej służby. - Porównując TOPR 
ze służbami w innych, bardziej górzystych 
od naszego krajach, nie mamy się czego 
wstydzić. Ci ludzie pracują na najwyż-
szym światowym poziomie - podsumo-
wał spotkanie Donald Tusk. 

Wizytę Premiera na Podhalu za-
kończyło  spotkanie  w  Białce  Ta-
trzańskiej z policjantami patrolują-
cymi narciarskie stoki.

Biuro ds. Kontaktów z Mediami  
Urzędu Miasta Zakopane

Wizyta Premiera na Podhalu

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane
w dniach 5-26.02.2014 r. podany jest do publicznej wiadomości wykaz nie-

ruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Dotyczy on następujących nieruchomości:
- działka ewid. nr 398/4, część działki ewid. nr 398/3 w obr. 5, położone 

przy ul. Ogrodowej;
- działka ewid. nr 21 obr. 9, położona przy ul. Małe Żywczańskie.


