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Jaki będzie plac Wolności?
Nieliczni znają już odpowiedź na to pytanie. W czwartek, 4 lipca, burmistrz Robert Czapla ogłosił wyniki konkursu na
„Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania placu Wolności wraz z otoczeniem - działki nr 144/6 i 143 w obrębie 3 miasta Nowogard”.
•
•

Prace, które wpłynęły na konkurs oceniał Sąd Konkursowy
(Jolanta Patalan - Przewodnicząca Sądu Konkursowego oraz
Sędziowie Sądu Konkursowego - Robert Czapla Burmistrz
Nowogardu, Damian Simiński Zastępca Burmistrza, Elżbieta
Szpilkowska, Tadeusz Fiejdasz, Adam Czernikiewicz, Przemysław Kaliczyński architekt, Mariusz Pawełczak architekt oraz
sekretarz Konkursu Paweł Krugły).
Sędziowie przeprowadzili wspólny przegląd prac i przeanalizowali je pod względem zawartości merytorycznych
określonej w Regulaminie Konkursu w rozdziale „Założenia
funkcjonalno - użytkowe”:

ukształtowanie nawierzchni,
możliwość organizacji imprez kulturalnych i artystycznych,
•
wyznaczenie obszaru o charakterze rekreacyjnym i
wypoczynkowym,
•
zaprojektowanie małej architektury,
•
dostęp dla osób niepełnosprawnych,
•
dostęp dla samochodów dostawczych,
•
sposób zagospodarowania zieleni.
Regulamin określał też zasady przyznawania punktów i
w wyniku głosowania najlepszą okazała się praca o numerze
kodowym 600384 „...za spójny i czytelny projekt zagospodarowania całości terenu - główny plac przed ratuszem i teren za
pomnikiem. Szczegółowo i wnikliwie zaprojektowano strefy funkcjonalne i osie kompozycyjne, a całość obszaru opracowania jest
dobrze powiązana z otaczającą przestrzenią. Zaprojektowane
elementy małej architektury, w tym prosta lecz ciekawa w formie
fontanna oraz nasadzenia zieleni tworzą przyjazny klimat dla celów wypoczynkowych. Ciekawie wykorzystano istniejące warunki terenowe,tj. różnice poziomów terenu za pomnikiem dla realizacji miejsc odpoczynku z kawiarnią umożliwiając odizolowanie
obszaru od hałasu dróg oraz terenów mieszkaniowych”.
Po otwarciu koperty okazało się, że autorami zwycięskiej
pracy jest zespół: mgr inż. arch. Rafał Wolski, mgr inż. arch.
Grzegorz Wycech, mgr inż. arch. Urszula Sawicka.
dokończenie na str. 4
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FESTIWAL FILMU-MUZYKI-MALARSTWA „LATO Z MUZAMI”
12-14.07 2013 Nowogard
11.07.2013 CZWARTEK
Nie zapomnisz do końca życia
11:00 „Tedi i poszukiwacze Zaginionego Miasta” (NDK)
13:00 „Sugar Man” (NDK)
15:30 „Polowanie” (NDK)
18:00 Spotkanie z Jerzym Domaradzkim
laureatem Lauru Cisowego „Historia Liliany” (NDK)
20:30 „Sztuka znikania” / POKAZ PRZEDPREMIEROWY (NDK)
22:00 „Przelotni kochankowie” (NDK)
12.07.2013 PIĄTEK
11:00 Filmowe poranki dla dzieci „Krudowie” (NDK)
13:00 Animacje, animacje…
Animation Across Borders, organizator
Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA,
prezentuje:
„Animowane podróże po oceanie dźwięków” / zbiór
polskich filmów krótkometrażowych (NDK)
14:30 Hit... niejedno ma imię! „Wielki Gatsby” (NDK)
17:00 Koncert CRESCENDO (scena plenerowa)
18:00 Inauguracja Festiwalu (NDK)
- otwarcie wystawy
- powitanie gości Festiwalu
- projekcja filmu „Piąta pora roku” i spotkanie z Jerzym
Domaradzkim
- odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę Jerzego
Domaradzkiego w Nowogardzie
20:00 Oficjalne otwarcie Festiwalu (scena plenerowa)
Wręczenie Jerzemu Domaradzkiemu
statuetki Lauru Cisowego
21:00 Koncert - AQuartet / kwartet smyczkowy, konferansjer:
Witold Pełka (scena plenerowa)
22:00 Koncert ALEPAK (scena plenerowa)
23:00 Polska klasyka jak nowa
„Rejs” / film po rekonstrukcji cyfrowej (scena plenerowa)
00:30 Fantastycznie odrażające i śmieszne
Najgorsze filmy świata (Małe Kino - sala nr 4)
13.07.2013 SOBOTA
11:00 Filmowe poranki dla dzieci
„Jack pogromca olbrzymów” (NDK)
13:00 Animacje, animacje…
Animation Across Borders, organizator Ogólnopolskiego
Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA, prezentuje:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

„Animowany teatr wyobraźni” / zbiór polskich filmów
krótkometrażowych (NDK)
14:00 The Best of... Polska
„Dziewczyna z szafy i spotkanie” z gościem Festiwalu
Wojciechem Mecwaldowskim (NDK)
16:00 Wakacyjna Akademia Cyrkowa w Nowogardzie
/ program dla dzieci (Plac Wolności)
17:00 Koncert
„Stąd jesteśmy, tacy jesteśmy” w wykonaniu
ESTRADY DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY z NDK
(scena plenerowa)
18:00 The Best of... Polska
„Jesteś Bogiem” i spotkanie z gościem Festiwalu
Leszkiem Dawidem (NDK)
21:00 Koncert
ŁONA & WEBBER (scena plenerowa)
22:00 Kabaret
KAŁASZNIKOF (scena plenerowa)
23:00 Polska klasyka jak nowa
„Miś” / film po rekonstrukcji cyfrowej (scena plenerowa)
00:30 Fantastycznie odrażające i śmieszne
Najgorsze filmy świata (Małe Kino - sala nr 4)
14.07.2013 NIEDZIELA
11:00 Filmowe poranki dla dzieci
„Tajemnica Zielonego Królestwa” (NDK)
13:00 Hit... niejedno ma imię!
„Człowiek ze stali” (NDK)
16:00 Hit... niejedno ma imię!
Oszukane i spotkanie z gościem Festiwalu
Ewą Skibińską (NDK)
16:00 Pirackie przygody / program dla dzieci (Plac Wolności)
19:00 Koncert
BOSSA NA BOCA (scena plenerowa)
20:00 Oficjalne zamknięcie Festiwalu (scena plenerowa)
- otwarcie wystawy poplenerowej i powarsztatowej
- oficjalne zakończenie Festiwalu „Lato z Muzami”,
Nowogardzkich Spotkań Artystycznych Nowogard 2013
i pleneru malarskiego projekty powarsztatowe
z udziałem Grażyny Łobaszewskiej
23:00 Polska klasyka jak nowa
Seksmisja / film po rekonstrukcji cyfrowej
(scena plenerowa)
00:30 Fantastycznie odrażające i śmieszne
Najgorsze filmy świata (Małe Kino - sala nr 4)

Godziny seansów plenerowych podane są w przybliżeniu
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Nowe molo już otwarte!
Bez wątpienia data 29 czerwca 2013 roku przejdzie do historii miasta – w tym dniu na plaży miejskiej w Nowogardzie
odbyło się uroczyste otwarcie nowego mola.
Co prawda mieszkańcy Nowogardu korzystają z pomostu
już od jakiegoś czasu, ale to właśnie sobota 29 czerwca jest
datą, na którą przypadło oficjalne oddanie do użytku nowego
obiektu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych –burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zastępca
burmistrza Damian Simiński, radni Rady Miejskiej w Nowogardzie z przewodniczącym Antonim Bielidą na czele, członkowie
nowogardzkiego WOPR-u i Klubu Żeglarskiego „Knaga” wraz z
prezesem Tadeuszem Hołubowskim oraz przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego z prezesem Edwardem Paszkiewiczem na czele.
Nie zabrakło oczywiście mieszkańców Nowogardu oraz
mediów. Uroczystość rozpoczął burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, który przywitał wszystkich przybyłych gości oraz opowiedział o okolicznościach powstania nowego mola: „Kilka
słów o tym, dlaczego ten pomost w ogóle powstał i dlaczego w
takim kształcie. Sezon zeszłoroczny, który mieliśmy w Nowogardzie, to był sezon, kiedy zostaliśmy skreśleni z mapy Polski turystycznej jako kąpielisko. Byliśmy tylko plażą. Dlaczego? Dlatego,
że pomost, który wcześniej tutaj był nie zyskał stosownych akceptacji osób i instytucji, które wpisują dane akweny jako kąpieliska.
W związku z tym należało odbudować pomost i tutaj dwa rozwiązania: albo wyremontować stary pomost, albo wybudować
całkiem nowy w innym kształcie (…). Nowy pomost zbudowany
jest na betonowych palach i zapewni stabilność – myślę, że na
100 lat albo i więcej(…). Mam nadzieję, że będzie on służył najmłodszym dzieciom, młodzieży, dorosłym – nam wszystkim i następnym pokoleniom.”
Po zakończeniu przemówienia burmistrz zaprosił Damiana
Simińskiego, Tadeusza Hołubowskiego i Edwarda Paszkiewicza do symbolicznego przecięcia wstęgi. Nie zabrakło oczywiście wspólnego spaceru po pomoście, który obfitował w
zaskakujące zwroty akcji – można powiedzieć, że nowe molo
zostało tego dnia wypróbowane i to przez nikogo innego jak

gospodarza naszej gminy, który w pewnym momencie znalazł
się w wodzie. Można uznać, że pierwszy skok z pomostu do
wody po oficjalnym otwarciu został zaliczony!
Trzeba przyznać, że jezioro oraz jego najbliższe otoczenie
stają się coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców
Nowogardu, jak i turystów, którzy będą chcieli spędzić urlop w
naszym mieście. Wszyscy chętni mogą korzystać z plaży – kąpieliska, nad którym czuwają ratownicy, wypożyczalni sprzętu
do pływania i zjeżdżalni oraz kompleksu sportowo-wypoczynkowego w jej pobliżu – placu zabaw dla dzieci, boiska do piłki
ręcznej, kortu tenisowego i skate parku. Jednym słowem w
letnie wakacyjne dni (i nie tylko) każdy znajdzie coś dla siebie.
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana
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Jaki będzie plac Wolności?

Pani Urszula odebrała z rąk burmistrza Roberta Czapli główną
nagrodę - czek na 10 000 złotych. Gratulujemy!

II nagrodę o wartości 5 000 zł odebrały panie mgr inż. arch.
Anna Dąbrowska i mgr inż. arch. Ewelina Mikulska ze Szczecina.

Trzecie miejsce i nagrodę 2 000 zł przyznano pracowni z Rudy Śląskiej JAPO Jan Poborski.
Wszystkie prace można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na stronie internetowej www.nowogard.pl. Zapraszamy.
Burmistrz Robert Czapla zapewniał, że projekt będzie realizowany.

tekst i foto LMM

Zakończono II etap remontu
nawierzchni ul. Ogrodowej
Dnia 3 lipca 2013 r., burmistrz Robert Czapla wizytował rejon prac przy ul. Ogrodowej, gdzie został zakończony II etap
remontu nawierzchni. Zakres prac dotyczył odcinka od skrzyżowania ul. Ogrodowej przy wjeździe na ogródki działkowe w kierunku ul. Kwietniowej na długości jezdni 115 metrów bieżących.
Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni jezdni
na nową z kostki betonowej o grubości 8 cm, uzupełnienie
i wyrównanie podłoża betonowego, częściową wymianę
zniszczonych krawężników, regulacje włazów dla studni kanalizacyjnych i kratek deszczowych. Łączna powierzchnia

Ulica Ogrodowa przed...

wyremontowanej nawierzchni wyniosła 690 m2. Wykonawcą robót był Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania
Dróg AZBUD z Nowogardu. Koszt zrealizowanej inwestycji 61.655,73 brutto.
Żaneta Jakubowska

i po remoncie
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Odbiór zagospodarowanego
terenu po byłej przepompowni
3 lipca 2013 r. burmistrz Robert Czapla wraz z kierownikiem IiR Adamem Czernikiewiczem dokonali odbioru zakończonych prac budowlanych, polegających na wykonaniu rozbiórki budynku po byłej przepompowni wraz ze studnią rewizyjną, zlokalizowanego przy ul. Waryńskiego w Nowogardzie. Sypiący się budynek już od dawna stwarzał zagrożenie
dla osób przebywających w bezpośrednim otoczeniu, dlatego burmistrz podjął decyzję o jego rozbiórce.
Do zakresu prac wykonawcy należało również zdemontowanie betonowego słupa elektrycznego, wycinka krzaków
oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce obiektów.
W zakresie zagospodarowania wykonano:
- niwelację terenu, obsianie trawą skarp,
- montaż poręczy stalowej przy zejściu nad jezioro,
- montaż 2 sztuk ławek parkowych drewnianych na podstawach betonowych,
- montaż kosza na śmieci,

Zdjęcia przed

- nawierzchnię pod ławkami z kostki typu starobruk jako
miejsce do wypoczynku,
Wykonawcą prac była firma BRUK-LIN z Nowogardu.
Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła
25.707,00 zł.
Teraz jest tam piękne miejsce widokowe, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać swój wolny czas i odetchnąć na łonie
natury.
Żaneta Jakubowska

i po remoncie

Usuwanie azbestu – III edycja
Informuję, że w dniu 28 czerwca 2013 r. gmina Nowogard złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie o dofinansowanie zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard”. Jest to trzeci etap usuwania azbestu z zabudowań zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Od 2011 r. usunięto łącznie
28 ton płyt azbestowych z 21 nieruchomości pozyskując na ten cel środki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 28 661,42 zł.
W tym roku do programu zgłosiło się 13 właścicieli nieruchomości w tym 6 z Nowogardu i 7 z terenów wiejskich gminy. Łączna
ilość wyrobów azbestowych przewidywana do utylizacji to 1515,85 m2. Szacunkowy koszt zadania wynosi 20 648,44 zł.
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Zakończenie roku szkolnego

28 czerwca br., uczniowie szkół w całej Polsce zakończyli rok szkolny. Wśród nich także uczniowie z naszej gminy. We
wszystkich szkołach były łzy wzruszenia, kwiaty dla nauczycieli i nagrody dla najlepszych uczniów. Wśród zaproszonych
gości byli burmistrz Robert Czapla, wiceburmistrz Damian Simiński i przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida. Po
części artystycznej uczniowie udali się do swoich klas, gdzie podziękowali nauczycielom i odebrali świadectwa.

Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie

Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie

Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Nowogardzie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie
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Szkoła Podstawowa w Strzelewie

Szkoła Podstawowa w Żabowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów
W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyły się konkursy na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie i dyrektora Publicznego
Przedszkola nr 3 w Nowogardzie.
Do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie złożona została jedna oferta, na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie także została złożona jedna oferta.
Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nowogardu,
dokonała wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wierzbięcinie w osobie Pana Józefa Korkosza,
natomiast na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr
3 w Nowogardzie – w osobie Pani Ewy Wróbel.
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Komunikat ws. odpadów komunalnych
Realizując ustawowy obowiązek Gmina Nowogard informuje, iż podmiotem odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Nowogardzie mieszcząca się przy ul.
15 Lutego 14 c.

Miejscem zagospodarowanie odpadów komunalnych, zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
jest Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadów w Słajsinie.

Gdy brakuje pojemnika lub worka
Gmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż ewentualne przypadki niedostarczenia przez Zakład
Usług Komunalnych w Nowogardzie pojemnika lub worka do
odbioru odpadów komunalnych jak również wszelkie inne

utrudnienia związane ze zmianami w gospodarce śmieciowej
można zgłaszać pod numerami telefonu 91 578 53 60, 91 578
53 55 lub osobiście w siedzibie ZBK przy ulicy 700 Lecia 14 w
Nowogardzie.

Opłata za odpady – numer konta
Gmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych przypomina, iż termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący miesiąc upływa 10 dnia każdego miesiąca.
Opłatę można uiścić przelewając deklarowana kwotę na
numer konta Zarządu Budynków Komunalnych: 33 1240 3927
1111 0010 4964 3858 lub osobiście w kasie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 (parterowy budynek za biurowcem, w głębi podwórka).
Obecnie obowiązują stawki uchwalone przez Radę Miejską
w Nowogardzie uchwałą nr XXII/196/12.

stawka za odpady
zbierane selektywnie

stawka za
odpady
zmieszane

małe gospodarstwa
domowe (do 2 osób)

27 zł

35 zł

średnie gospodarstwa
domowe (2-5 osób)

41 zł

53 zł

duże gospodarstwa
domowe (6 i więcej
osób

50 zł

65 zł

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA I GMINY NOWOGARD
(W dniu wywozu pojemniki powinny być dostępne dla pracowników ZUK od godz. 7.00)
NOWOGARD ULICE:
PLAC WOLNOŚCI, LUBOSZAN, 5
MARCA, WARSZAWSKA, ZIELONA, KOWALSKA, 700 LECIA,
LUTYKÓW, OSIEDLOWA, KOŚCIELNA, CZARNIECKIEGO,
WYSZYŃSKIEGO
miesiąc

VII/2013

VIII/2013

IX/2013

X/2013

XI/2013

XII/2013

dzień

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc

VII/2013

dzień

8,15,22,29

VIII/2013
5,12,
19,26

IX/2013
2,9,16,
23,30

X/2013
7,14,
21,28

XI/2013
4,12,
18,25

XII/2013
2,9,
16,23

NOWOGARD ULICE: ARMII KRAJOWEJ, WYBICKIEGO,
STASZICA, NORWIDA, JODŁOWA, DĘBOWA, LIPOWA, GEN.
BEMA, MIĘTNO, ŚWIERKOWA, JESIONOWA, GROTA-ROWECKIEGO, ROOSEVELTA, ZAMKOWA, PUSTAĆ, BRZOZOWA
miesiąc
dzień

VII/2013
9,23

VIII/2013
6,20,

IX/2013
3,17

X/2013
1,15,29

XI/2013
12,26

XII/2013
10,24

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc
dzień

VII/2013
9,16,
23,30

VIII/2013 IX/2013
6,13,
3,10,
20,27
17,24

X/2013
1,8,15,
22,29

XI/2013
5,12,
19,26

XII/2013
3,10,19,
24,31

NOWOGARD ULICE: WIEJSKA, RACŁAWICKA, GŁOWACKIEGO, RATAJA, KOSYNIERÓW, DĄBROWSKIEGO, KOŚCIUSZKI, MIĘTNO, SIKORSKIEGO, WILEŃSKA, OKULICKIEGO, TRAUGUTTA, PIŁSUDSKIEGO, BLACHARSKA, PLAC
SZARYCH SZEREGÓW, DĄBROWSZCZAKÓW.
miesiąc
dzień

VII/2013
10,24

VIII/2013
7,21

IX/2013
4,18

X/2013 XI/2013
2,16,30 13,27

XII/2013
11,24,27

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc
dzień

VII/2013
10,17,
24,31

VIII/2013
7,14,
21,28

IX/2013
4,11,
18,25

X/2013
2,9,16,
23,30

XI/2013
6,13,
20,27

XII/2013
4,11,
18,24,27

NOWOGARD ULICE: WOJSKA POLSKIEGO, PROMENADA, MONTE CASSINO, SZKOLNA, SMUŻYNY, KILIŃSKIEGO
miesiąc
dzień

VII/2013
11,25

VIII/2013 IX/2013 X/2013
8,22
5,19
3,17,31

XI/2013
14,28

XII/2013
12,24

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc

VII/2013

dzień

11,18,25

VIII/2013 IX/2013 X/2013 XI/2013
8,15,
5,12,
3,10,
7,14,
22,29
19,26 17,24,31 21,28

XII/2013
5,12,
19,24
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/NOWOGARD ULICE: LEŚNA, MIĘTNO, OTRĘBY, ZBYSZEWICE, GEN. BEMA
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
12,26
9,23
6,20,
4,18

XI/2013
15,29

XII/2013
13,27

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
12,19,
9,16,
6,13,
4,11,
dzień
26
23,30
20,27
18,25

XI/2013
4,8,15,
22,29

XII/2013
6,13, 20,27

NOWOGARD ULICE: GÓRNA, BANKOWA, DWORCOWA,
KAZIMIERZA WIELKIEGO, ZACISZNA, ŻEROMSKIEGO, 15
LUTEGO, ASNYKA, RADŁOWO, SIECIECHOWO, MAGAZYNOWA, WARTCKA, MŁYNARSKA,
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
15,29
12,26
9,23
7,21

XI/2013
4,18

XII/2013
2,16,30,

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
8,15,
5,12,
2,9,16,
7,14,
dzień
22,29
19,26
23,30, 21,28

XI/2013
XII/2013
4,12,
2,9,16, 23,30
18,25

NOWOGARD ULICE: BOHATERÓW WARSZAWY, KULICE,
ORLIK, RADOSŁAWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
16,30,
13,27
10,24
8,22

XI/2013
5,19

XII/2013
3,17,31

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
9,16,
6,13,
3,10,
1,8,15,
dzień
23,30
20,27
17,24
22,29

XI/2013
5,12,
19,26

XII/2013
3,10,17,
24,31

NOWOGARD ULICE: PONIATOWSKIEGO, KWIETNIOWA,
OGRODOWA, JANA PAWŁA II, SIENKIEWICZA
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
17,31
14,28
11,25
9,23

XI/2013
6,20,

XII/2013
4,18

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
10,17,
7,14,
4,11,
2,9,16,
dzień
31
21,28
18,25
23,31

XI/2013
6,13,
20,27

XII/2013
4,11, 18,25

NOWOGARD ULICE: MICKIEWICZA, REJA, REYMONTA,
POLNA, KASPROWICZA,NADTO ROWA, SŁOWACKIEGO,
CMENTARNA, KOCHANOWSKIEGO
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
4,18
1,14,29 12,26
10,24

XI/2013
7,21

XII/2013
5,19

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
4,11,
1,8,
5,12,
3,10,
dzień
18,25
14,29
19,26
17,24

XI/2013
7,14,
21,28

XII/2013
5,12, 29,26

NOWOGARD ULICE: WARYŃSKIEGO, 3 MAJA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, POCZTOWA, FABRYCZNA, RZESZOWSKIEGO, RACIBORA, ŚWIATOWIDA, GRYFITÓW
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
5,19
2,16,30, 13,27
11,25

XI/2013
8,22

XII/2013
6,20,
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SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE ORAZ WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
5,12,
2,9,
6,13,
4,11,
dzień
19,26
16,30
20,27
18,25

XI/2013
4,8,15,
22,29

XII/2013
6,13, 20,27

MIEJSCOWOŚĆ: MIĘTNO, LESTKOWO, ORZECHOWO,
ORZESZE, WOŁOWIEC, STRUGA, SZCZYTNIKI, WIERZCHY,
SIKORKI, , DRZYSŁAW, ZAGÓRZE, ZATOCZE, GLICKO
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
12,26
9,23
6,20,
4,18

XI/2013
15,29

XII/2013
13,27

MIEJSCOWOŚĆ: WOJCIESZYN, ŻABOWO, ŻABÓWKO,
MASZKOWO, BOGUSZYCE, KONARZEWO, BRZOZOWO
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
15,29
12,26
9,23
7,21

XI/2013
4,18

XII/2013
2,16,30

MIEJSCOWOŚĆ:
JARCHLINO, WARNKOWO, OSOWO,
BIENICZKI, BIEŃCZYCE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
17,31
14,28
11,25
9,23

XI/2013
6,20,

XII/2013
4,18

MIEJSCOWOŚĆ: WIERZBIĘCIN, SĄPOLNICA, OSTRZYCA,
SŁAJSINO, BROMIERZ
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
10,24
7,21
4,18
2,16

XI/2013
13,27

XII/2013
4,18

MIEJSCOWOŚĆ: DĄBROWA, WIERZCHĘCINO, BOCHLIN,
GRABIN, OGARY, BŁOTNO, BŁOTNY MŁYN, DOBROSZYN,ZAKŁODZIE, ŁĘGNO, TRZECHEL, CZERMNICA, SUCHY
LAS, PŁOTKOWO, OLSZYCA, PTASZKOWO, MIODNE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
9,23
6,20,
3,17
1,15

XI/2013
12,26

XII/2013
10,24

MIEJSCOWOŚĆ: DŁUGOŁĘKA, KRASNOŁĘKA, WYSZOMIERZ, STARE WYSZOMIERKI, NOWE WYSZOMIERKI, OLCHOWO GARDNA, MIĘKKIE, STAROGOSZCZ
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
10,24
7,21
4,18
2,16

XI/2013
13,27

XII/2013
11,24

MIEJSCOWOŚĆ:
KARSK, OGORZELE, STRZELEWO,
ŚWIERCZEWO, SĄPOLE, KULICE
miesiąc VII/2013 VIII/2013 IX/2013 X/2013
dzień
11,25
8,22
5,19
3,17

XI/2013
14,28

XII/2013
12,27

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Budynki wielorodzinne: w każdy poniedziałek
Budynki jednorodzinne: co drugi poniedziałek
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Budynki wielorodzinne: drugi i czwarty wtorek miesiąca
Budynki jednorodzinne: trzeci wtorek miesiąca
PAPIER I TEKTURA
Budynki wielorodzinne: druga i czwarta środa miesiąca
Budynki jednorodzinne: trzecia środa miesiąca
SZKŁO
Budynki wielorodzinne: drugi i czwarty czwartek miesiąca
Budynki jednorodzinne: czwarty czwartek miesiąca
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Festyn Rodzinny na Bema
Dnia 22 czerwca br., na Osiedlu Bema odbył się „Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka” zorganizowany przez Radę
Osiedla oraz Akademię w Stronę Marzeń. Na wstępie głos zabrała przewodnicząca Rady Osiedla Renata Piwowarczyk
która, krótko opisała jak wyglądały przygotowania do festynu, przywitała zaproszonych gości: burmistrza Roberta Czaplę, zastępcę burmistrza Damiana Simińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidę oraz radnych RM
w Nowogardzie. Podziękowała burmistrzowi za wsparcie i pomoc oraz wszystkim sponsorom i osobom, które w swoim
wolnym czasie przychodziły na boisko i pomagały w uporządkowaniu tego nieładu.
Dla wszystkich dzieci było bardzo dużo atrakcji, z których
pociechy mogły korzystać bezpłatnie: dmuchane zamki, przy
których do godziny 22 była nieustająca kolejka, trampolina
na której dzieci mogły się naprawdę wyszaleć, przejażdżka
na dwóch pięknych koniach, w których dzieci zakochały się
od samego początku oraz rajdy jeepami, którymi dzieciaczki
szalały razem z kierowcami po drogach polnych. Na festyn
przyjechała również karetka, policja oraz straż pożarna, do
których dzieci mogły wsiadać, oglądać i robić sobie zdjęcia.
Dla każdego dziecka bezpłatnie wydawane były także kiełbaski, napoje oraz pyszna grochówka. Nie zabrakło konkursów, w
których pociechy brały udział i wygrywały nagrody. Organizatorzy nie zapomnieli o osobach starszych dla których również
były przygotowane konkurencje tj.: szukanie nagrody w stogu
siana, bieg z jajkiem na łyżeczce, tańce wokół krzesełek oraz
przeciąganie liny. Podczas spotkania odbył się mecz w piłkę
nożną - mieszkańcy ul. Bema kontra mieszkańcy ul. Leśnej. Po
dogrywce wygrała Leśna 3:2!
Ten dzień była dla wszystkich pełen ciekawych wrażeń i
niespodzianek, pomimo wielu trudności udało się! Wszyscy

będą miło wspominali tak dobrze zorganizowaną imprezę i
z niecierpliwością oczekiwać na następną. Uśmiechy na twarzach mówiły same za siebie’ a widok szczęśliwych dzieci był
bezcenny.
Żaneta Jakubowska

Piknik z folklorem
Sobotnie popołudnie (29 czerwca) minęło mieszkańcom Nowogardu pod znakiem kolejnych spotkań z folklorem. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w pikniku rodzinnym, który został połączony z prezentacjami folklorystycznymi.
W czasie trwania pikniku rodzinnego nie było miejsca
na nudę – na wszystkich chętnych czekały takie atrakcje jak:
animacje dla małych i dużych, malowanie buziek, konkursy
zręcznościowe, malowanie kredkami, czytanie wierszy Juliana
Tuwima, tańce integracyjne i zabawy z chustą animacyjną. Z
pewnością duże wrażenie na mieszkańcach Nowogardu zrobił
podążający po ulicach miasta rozśpiewany korowód, w którym
wzięły udział zespoły ludowe zaproszone na imprezę. I Nowogardzkie Spotkania z Folklorem otworzył burmistrz Nowogardu Robert Czapla, który życzył wszystkim zebranym udanej
zabawy.
Tego dnia na specjalnie przygotowanej scenie pojawiły się
następujące zespoły: zespół śpiewaczy „Maliny” z Golczewa,
zespół ludowy „Stuchowianki” ze Stuchowa, zespół ludowy

„Bodzęcinianie” z Bodzęcina, zespół ludowy „Jarzębiny” z Jelenia, zespół folklorystyczny „Lipka” z Kobylanki, „Kapela Rycha”
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, zespół
śpiewaczy „Wesoła Ferajna” z NDK i zespół piosenki ludowej
„Błyskawiczki” z NDK. To jednak nie koniec atrakcji –zainteresowani mogli odwiedzić stoisko z biżuterią i stoisko pszczelarskie, a także obejrzeć wystawę o tematyce ludowej i wystawę
gołębi.
Jak to zwykle bywa podczas imprez folklorystycznych,
wśród uczestników i publiczności bardzo szybko zapanowała
dobra atmosfera, która utrzymywała się do samego końca spotkania. Trudno się dziwić, przecież muzyka łagodzi obyczaje!
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

10.07.2013 r.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

11

Przegląd Piosenki Żeglarskiej
„Nowogardzkie Szuwary 2013”
W sobotnie przedpołudnie (29 czerwca) na plaży miejskiej w Nowogardzie zapanowała prawdziwa żeglarska atmosfera, a to
za sprawą Przeglądu Piosenki Żeglarskiej „Nowogardzie Szuwary 2013”, którego organizatorem był Klub Żeglarski „Knaga”.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali najsłynniejsze piosenki żeglarskie, które od lat są zakorzenione w polskiej kulturze.
Nie zabrakło więc takich szlagierów jak „10 w skali Beauforta”
czy „Gdzie ta keja”. W tym roku w przeglądzie wzięło udział kilkunastu uczestników w różnym przedziale wiekowym, którzy
byli oceniani przez kilkuosobowe jury. Po długich naradach
(oczekiwanie na wyniki umilał zespół Crescendo, który był
zwycięzcą przeglądu w poprzednim roku) wszystko było już
wiadomo:
I miejsce zajął Mateusz Kozłowski, który otrzymał nagrodę
główną 500 złotych i plecak.
II miejsce zajęła Maja Tębłowska, która otrzymała 300 złotych i plecak.
III miejsce zajęła Weronika Lalik, która otrzymała 200 złotych i plecak.
Wyróżnienie otrzymał duet Oliwia i Oktawia Maciejuniec –
dziewczynki zdobyły 100 złotych oraz namiot.
Wyróżnienie za piosenkę „Do Neptuna” otrzymała Julia
Szmyt.
Nagrodę specjalną „za indywidualizm i odwagę” otrzymał
pan Andrzej Przybysz.
Nagrody zostały wręczone przez przewodniczącego Rady
Miejskiej w Nowogardzie Antoniego Bielidę oraz prezesa Klubu Żeglarskiego „Knaga” Tadeusza Hołubowskiego. Organiza-

torzy zadbali o to, żeby nikt nie opuścił spotkania z pustymi
rękoma –wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Jednym z fundatorów nagród był Urząd Miasta w Nowogardzie,
który podobnie jak w poprzednim roku poparł inicjatywę i
zasponsorował nagrody rzeczowe. Nie zabrakło oczywiście
pamiątkowego zdjęcia, na którym znaleźli się uczestnicy sobotniego przeglądu. Następny już za rok!
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana.

Ustawiono nowe wiaty
W celu poprawy estetyki miasta Burmistrz Nowogardu
zlecił wymienię na nowe kolejne wiaty przystankowe. W ubiegłym tygodniu ustawiono 1 wiatę na osiedlu Bema (przystanek końcowy) oraz 2 wiaty przy ul. Bohaterów Warszawy – w
pobliżu Zespołu Szkół i marketu „Biedronka”. Przy wiatach zostaną zamontowane nowe kosze i znaki drogowe D-15. Producentem wiat jest firma BIN Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego, która dokonała ich montażu. Wykonawcą fundamentów
pod wiaty jest firma AZBUD z Nowogardu. Koszt jednej wiaty
wyniósł 4.459 zł. W najbliższym czasie planuje się ustawienie
kolejnych wiat w tym również na terenach wiejskich.
Tadeusz Fiejdasz Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej
w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. A. Mickiewicza, ul. Nadtorowej.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym
62/5 o pow. 755 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr
5 m. Nowogard przy ul. A. Mickiewicza, ul. Nadtorowej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00038886/8 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2013r. o godz. 1015 w sali obrad
Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac
Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 63.850,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 640,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Dla przedmiotowego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard – zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją mieszkaniowej.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Działka z dobrym dostępem do drogi publicznej.
Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a
rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00 zł, koszty kartograficzne 12,88 zł., koszty geodezyjne 2.300,00 zł
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lu-

tego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych
dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 6.385,00 zł najpóźniej do
dnia 15.07.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz.
14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji
przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym
terminie i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej
wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności
1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl
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WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)
L.p.
1.

Oznaczenie
nieruchomości
wg katastru
Boguszyce nr 36
gm. Nowogard
działka nr 35
o pow. 0,18 ha

Oznaczenie
O p i s
nieruchomości wg
nieruchomości
księgi wieczystej
KW SZ1O/00049590/6
Działka
niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania

Cena działki

Stan
władania

Przeznaczenie określone w
obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Nowogard: w części – zabudowa
mieszkaniowa z dopuszczalnymi
funkcjami uzupełniającymi
(usługi, rekreacja, komunikacja
wew.) w części – tereny ogrodów
działkowych, sady.

15.000,00 zł

własność

Warunki płatności Forma zbycia
Jednorazowo
przed zawarciem
aktu notarialnego

Przetarg
nieograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z
następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie
może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o
którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 204, tel.(91) 39-26-225.
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 05.07.2013r. do dnia 26.07.2013r.
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108)

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 112 o pow. 927 m2
niezabudowanej w udziale 2/3, położonej w obrębie Długołęka gm. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna o numerze ewidencyjnym 112
o pow. 927 m2 niezabudowana w udziale 2/3 , położona w obrębie Długołęka
gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00014041/9
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2013r. o godz. 1000 w sali obrad komisji Rady Miejskiej
/I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 9.000,00 zł.
w udziale 2/3 obniżona o 10%
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
I przetarg odbył się w dniu 22.03.2013r., który nie doszedł do skutku.
Dla przedmiotowego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard (przyjęte Uchwałą Nr
XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku) –
tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi.
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości : pola uprawne, zabudowa
mieszkaniowa i gospodarcza, szkoła wiejska.
Działka o kształcie foremnym, z dobrym dostępem do drogi publicznej.
Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. wodną i energetyczną.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte
nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym
zakresie.
Do ceny działki doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 260,00 zł – za wycenę działki oraz
12,88 zł - koszty kartograficzne oraz koszty geodezyjne w wysokości
2.250,00 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wyso-

kości 10% wartości nieruchomości tj. 900,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego
najpóźniej do dnia 22.07.2013r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO
S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji
przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym
terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej
wiadomości uzasadnione przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1,
tel. (91) 39-26-225.
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 1, położonego w obrębie
nr 2 m. Nowogard przy ul. Leśnej 2 wraz z udziałem 24/1000 w częściach wspólnych budynku
wielorodzinnego i działce.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z udziałem 24/1000 w częściach wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Leśnej 2 (KW nr SZ1O/00035509/1) i w takim samym
udziale działka o numerze ewidencyjnym 13 o pow. 332 m2 (KW nr 14829).
KW nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Powierzchnia użytkowa lokalu – 18,20 m2
Lokal, położony jest w budynku wielorodzinnym na parterze, składa się z
przedpokoju, łazienki z wc, pokoju z wnęką kuchenną.
Uzbrojenie: instalacja wodna, elektryczna, sanitarna. .
Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2013r. o godz. 1015 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 30.000,00 zł
w tym:
cena lokalu
		
- 29.139,00 zł
wraz z udziałem 24/1000
w częściach wspólnych budynku
cena udziału 24/1000 w działce 		
- 861,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 300,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard przyjętym uchwałą
Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku
– zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji uzupełniających.
Bezpośrednie otoczenie nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a
rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00 zł, za wycenę
lokalu 300,00 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych
dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 3.000,00 zł najpóźniej do
dnia 05.08.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz.
14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji
przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym
terminie i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej
wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności
1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl

16

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

10.07.2013 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym
56/4 o pow. 1022 m2 (symbol użytku gruntowego – RIIIb, RIVa), położona w
obrębie nr 1 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00037277/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, hurtownia materiałów i roślin ogrodniczych.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard – ogrody działkowe.
Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach
zabudowy.
Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:
- kanaliza - na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez
zarządcę sieci,
- woda - na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez
zarządcę sieci,
- energia elektryczna - na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez zarządcę sieci,
- gaz – brak sieci. Istnieje możliwość budowy zbiorników na gaz płynny z
przyłączeniem do projektowanych budynków,
- ogrzewanie - paliwo stałe ekologiczne.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2013r. o godz. 1015 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 77.000,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 770,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a
rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00 zł, koszty geodezyjne 2.875,00 zł, koszty kartograficzne 132,88 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych
dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.700,00 zł najpóźniej do
dnia 02.09.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz.
14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji
przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym
terminie i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej
wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności
1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym
56/5 o pow. 1019 m2 (symbol użytku gruntowego – RIIIb, RIVa), położona w
obrębie nr 1 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZ1O/00037277/9 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona
żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, hurtownia materiałów i roślin ogrodniczych.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard – ogrody działkowe.
Realizacja inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach
zabudowy.
Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:
- kanaliza - na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez
zarządcę sieci,
- woda - na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez
zarządcę sieci,
- energia elektryczna - na warunkach technicznych przyłączenia określonych przez zarządcę sieci,
- gaz – brak sieci. Istnieje możliwość budowy zbiorników na gaz płynny z
przyłączeniem do projektowanych budynków,
- ogrzewanie - paliwo stałe ekologiczne.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2013r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 70.270,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 703,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a
rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00 zł, koszty geodezyjne 2.875,00 zł, koszty kartograficzne 132,88 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).

sie.

Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakre-

Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych
dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 7.027,00 zł najpóźniej do
dnia 02.09.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz.
14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji
przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz
cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym
terminie i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej
wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności
1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w
obrębie nr 5 m. Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 444/10 o
pow. 51 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego Ps IV), położona w
obrębie nr 5 m. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00045288/8
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub właściciela, których działki bezpośrednio przylegają do sprzedawanej nieruchomości.
Działka przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
Przetarg na zbycie nieruchomości został ograniczony, ponieważ nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki przeznaczonej pod budowę.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2013r. o godz.1000 w sali obrad /I
piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.
Dla przedmiotowego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Nowogard przedmiotowa działka zlokalizowana jest w strefie zabudowy istniejącej wielofunkcyjnej z dominacją mieszkaniowej.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i garażowa.
Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta Nowogard o kształcie nie foremnym, brak dostępu do drogi publicznej. Działka płaska.
Instalacje: wodna, sanitarna, elektryczna i gazowa.
Cena wywoławcza działki - 6.500,00 zł.
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte
nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 260,00 zł - za wycenę działki, koszty dokumentacji kartograficznej – 12,88 zł., koszty geodezyjne – 2.300,00 zł
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 650,00 zł. należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 15.07.2013r. do godz.1430 lub na
konto: BANK PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111000042092470.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 15.07.2013r. zgłoszą pisemnie uczestnictwo w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta,
pokój nr 5 tut. Urzędu i wniosą wadium w wyznaczonym terminie.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
w dniu 18.07.2013r.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie
i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wpłacone w
ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel.
(91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl
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Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9, położonego
w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. 3 Maja 41 wraz z udziałem 65/1000 w częściach wspólnych
budynków i prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 9 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórki) w budynkach o nr ewidencyjnych 397 i 403 i udziałem 65/1000 w częściach wspólnych budynków oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste w takim samym
udziale działki o numerze ewidencyjnym 90/2 o pow. 993 m2.
Powierzchnia użytkowa lokalu – 35,38 m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego w budynku nr
ewid. 397 – 1,51 m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego w budynku nr
ewid. 403 – 7,09 m2
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZO/00023610/5
w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami
rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.08.2013r. o godz. 1000 w sali obrad Komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Pl. Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 19.815,00 zł
w tym:
cena lokalu użytkowego
- 10.000,00 zł
wraz z udziałem 65/1000
w częściach wspólnych budynku
cena pomieszczeń przynależnych
- 2.115,00 zł
wraz z udziałem 65/1000 w częściach
wspólnych budynku
cena udziału 65/1000 w działce
- 7.700,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25% ceny
uzyskanej w drodze przetargu, płatna przed zawarciem umowy notarialnej wraz z doliczeniem podatku VAT wynoszącym 23%.
Opłata roczna w wysokości 3% ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu płatna będzie w terminie do 31 marca każdego roku przez okres
użytkowania wieczystego, wraz z doliczeniem podatku VAT wynoszącym 23%.
Przeznaczenie określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard przyjętym uchwałą Nr
XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 roku – zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją mieszkaniowej.
Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej tj. wodną, sanitarną, gazową i elektryczną.
Bezpośrednie otoczenie wycenianej nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa i usługowo- handlowa.
Nieruchomość z dobrym dostępem do drogi publicznej.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a

rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę działki - 260,00 zł, za wycenę
lokalu użytkowego 340,00 zł, za wycenę budynku gospodarczego 130,00
zł, koszty kartograficzne 69,52 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi).
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.
Burmistrz Nowogardu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych
dokumentów prawnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.981,50 zł najpóźniej do
dnia 05.08.2013r. na konto Urzędu: BANK PEKAO S.A.IO/Nowogard nr
6112403884 1111 0000 4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz.
14.30.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie
i miejscu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet
nabycia nieruchomości.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie jednego miesiąca od
dnia przeprowadzonego przetargu.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone
w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej,
wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg pod ając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności
1, tel. (91) 39-26-225.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.
nowogard.pl
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Urząd Miejski w Nowogardzie  •  pl. Wolności 1  •  72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
młodszy referent w wydziale Kancelarii w Biurze Informatyki i Informacji
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
1. Wykształcenie co najmniej średnie
2. Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia nabytego w redakcji gazety,
portalu internetowym, radiu lub telewizji
3. Umiejętność biegłej obsługi komputera i sprzętu biurowego
4. Dyspozycyjność
5. Komunikatywność
6. Gotowość do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych
7. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy
o dostępie do informacji publicznej
8. Dobry stan zdrowia
9. Obywatelstwo polskie
10. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z
pełni praw publicznych
11. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
12. Nieposzlakowana opinia
Wymagania dodatkowe:
1. Sumienność
2. Zaangażowanie
Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
1. Zbieranie i opracowywanie informacji, notatek prasowych ze spotkań, narad, posiedzeń Rady Miejskiej, wydarzeń kulturalnych i innych z
terenu gminy Nowogard.
2. Przygotowywanie serwisów informacyjnych zawierających dane dotyczące bieżącej pracy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz
kalendarium istotnych wydarzeń lokalnych.
3. Organizowanie i obsługa spotkań Burmistrza ze środkami masowego
przekazu, mieszkańcami miasta, organizacjami społecznymi.
4. Przygotowywanie stałych, cyklicznych publikacji informacji o działalności Gminy Nowogard.
5. Obsługa i udział w imprezach gminnych.
6. Obsługa fotograficzna wydarzeń promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, społecznych oraz sportowych realizowanych przez Urząd Miejski
w Nowogardzie.
7. Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu materiałów informacyjnych.
8. Udział w redagowaniu „Wiadomości samorządowych”.
9. Archiwizacja materiałów informacyjnych i fotograficznych.
10. Przygotowywanie folderów, publikacji dotyczących gminy Nowogard.
11. Współpraca z mediami.
Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Praca przy monitorze ekranowym.

W zależności od potrzeb wyjazdy poza stałe miejsce pracy. Zadaniowy
system czasu pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu
2013r. wyniósł co najmniej 6% .
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do
pobrania ze strony www.nowogard.pl).
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie nabyte w redakcji gazety, portalu internetowym, radiu lub telewizji
6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach
7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych”
10. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 lipca 2013r. do godz. 15.00
w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko młodszego referenta
w wydziale Kancelarii w Biurze Informatyki i Informacji” w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie, pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Nie ma możliwości przyjmowania
dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Dagmara Piasecka nr tel.
(091) 3926204.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie
zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Przetarg na „Przebudowę i remont świetlicy w Orzechowie”
Burmistrz Nowogardu informuje, że wszczęta została procedura o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowę i remont świetlicy w Orzechowie.
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP pod numerem 253630-2013;
w dniu 01.07.2013 r.
Zamawiającym jest Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard,
woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3926200, faks 91 3926206. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont świetlicy w Orzechowie.
Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiazany jest do wniesienia wadium w wysokości 15000,00 zł.
Informacja na temat warunków udziału w postępowaniu oraz o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.
nowogard.pl/zamowienia.dhtml

Termin składania ofert: 16.07.2013 r. godzina 9:00, miejsce: Urząd Miejski
w Nowogardzie pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, pok. nr 5 - Biuro Obsługi
Interesanta.
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Urząd Miejski w Nowogardzie  •  pl. Wolności 1  •  72-200 Nowogard
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –
kierownik wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej cztery lata stażu pracy lub co najmniej cztery lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na
danym stanowisku.
3. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, znajomość regulacji w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczania projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
4. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.
5. Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
7. Kandydat posiada obywatelstwo polskie, jest obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Kandydat nieposiadający obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
10. Nieposzlakowana opinia.
11. Dyspozycyjność.
12. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wymagania dodatkowe:
1. Dobra organizacja pracy.
2. Znajomość języków obcych.
3. Doświadczenie na kierowniczym stanowisku pracy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Opracowywanie wniosków na pozyskanie środków zewnętrznych.
2. Bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających
programów wspierających działania władz lokalnych, analiza możliwości
pozyskiwania pomocy finansowej na realizację zadań gminy, prowadzenie
banku danych na temat dostępnej pomocy finansowej.
3. Systematyczne informowanie burmistrza o pojawiających się programach, możliwościach pozyskiwania funduszy, rozwoju gminy oraz przedstawianie własnych propozycji i inicjowanie projektów w tym zakresie.
4. Przygotowywanie we współpracy z wydziałami urzędu i jednostkami
organizacyjnymi gminy wniosków dotyczących projektów współfinansowanych z pomocy finansowej, doradztwo oraz szkolenia w sprawach pozyskiwania pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych gminy.
5. Konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi
realizację projektów współfinansowanych w ramach pomocy finansowej.
6. Uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących
projekty.
7. Uzgadnianie treści projektów korespondencji z grantodawcą.
8. Doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych z pomocy finansowej, w tym wyrażenie opinii w zakresie stosowania wytycznych
grantodawcy, monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów
współfinansowanych z pomocy finansowej oraz przedstawianie sprawozdań.
9. Podejmowanie działań związanych z promocją gminy, rozwojem kultury,
turystyki i rekreacji.
10. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania inwestorów i współdziałanie
w tym zakresie z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy.
11. Podejmowanie działań w celu utworzenia strefy ekonomicznej i współdziałanie w tym zakresie z wydziałami urzędu i jednostkami organizacyjnymi
gminy.
12. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji życia gospodarczego
gminy i rozwiązywania problemów bezrobocia.
13. Tworzenie bazy danych dotyczących wszystkich dziedzin życia gospodarczego.

14. Współudział w realizacji strategii rozwoju gminy.
15. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi.
16. Nadzór nad prowadzoną ewidencją przedsiębiorców.
17. Nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
18. Prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
19. Koordynowanie działań z zakresu współpracy międzynarodowej.
20. Nadzór nad realizacją polityki kulturalnej i działalnością gminnych instytucji kultury.
21. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z mecenatem nad kulturą, organizacją imprez kulturalnych z udziałem gminy, imprez masowych o
charakterze artystycznym i rozrywkowym.
22. Podejmowanie i nadzór nad działaniami promującymi sport oraz organizacja i współudział
w organizowaniu imprez sportowych z udziałem gminy, masowych imprez
sportowych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
Wymiar czasu pracy – pełny etat. Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Podejmowanie samodzielnych decyzji, sytuacje stresowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w
Nowogardzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2013r. wyniósł co
najmniej 6%.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony www.nowogard.pl)
4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub
zaświadczenie
od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy,
wypis z ewidencji działalności gospodarczej
6. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych”
9. Oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 19 lipca
2013r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
kopertach z dopiskiem: “nabór na stanowisko kierownika wydziału Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu” w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie,
Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie
Pani Dagmara Piasecka nr tel. (091)3926204.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.
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Sukces zawodników Klubu Motorowego
„Cisy” w zawodach motocrossowych
30 czerwca na torze motocrossowym w Nowogardzie odbyła się VI runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie.
Oficjalne otwarcie zawodów odbyło się o godz. 12.30 i
było poprzedzone kilkugodzinnymi treningami zawodników.
Na sportowe spotkanie przybył burmistrz Nowogardu Robert
Czapla, który objął patronat nad mistrzostwami. Jak zwykle
zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Nowogardu – trudno się dziwić motocross to przecież
sport bardzo widowiskowy. W zawodach wystartowało pięcioro członków KM „Cisy” Nowogard – Żaneta Zacharewicz, Michał Kozera, Mariusz Tomala, Paweł Klewicz i Tomasz Jamroży.
Żaneta i Michał świetnie poradzili sobie z torem i okazali się
najlepsi w swoich kategoriach, co pozwoliło im stanąć na najwyższym stopniu podium. Żaneta zdeklasowała swoje rywalki
i zajęła pierwsze miejsce w kategorii MX Kobiet, zaś Michał był
najlepszy w kategorii MX 2 Junior.
Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów.
Tekst i fotografie: Katarzyna Kijana

Biuletyn „Wiadomości Samorządowe” można otrzymać w następujących punktach:
Urząd Miejski w Nowogardzie - Biuro Obsługi Interesantów, Pl. Wolności 1, pok. 5;
Sołectwa; Nowogardzki Dom Kultury, Pl. Wolności 7, Powiatowy Urząd Pracy w Nowogardzie, Pl. Wolności 9; Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie,
ul. Wojska Polskiego; Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „Profit”w Nowogardzie,
ul. Wojska Polskiego 3; Handel Art.-Spożywczo-Przemysłowe Roman Kwiatkowski ul.
Woj. Polskiego 3A; Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Wolności 8; Bank Pekao S.A., ul.
Bankowa 5; PKO BP S.A., Pl. Wolności 5; „Netto” Supermarket, ul. 700 Lecia 22; Józef
Sosnowski – sklep, ul. Poniatowskiego 5/1; Elżbieta Horniak – sklep, ul. Boh. Warszawy
102; Sklep „Banan”, ul. Boh. Warszawy 103; Sklep spożywczo-przemysłowy, Stanisław
Barliszyn, ul. Boh. Warszawy 44; Apteka „NIEBIESKA”, ul. 15 Lutego; Apteka „NIEBIESKA
2”, ul. Kościuszki 36/4; Apteka „JANTAR”, ul. 700 Lecia 15; Apteka „ASA” Sp. z o.o., ul.
Warszawska 14; „Pracownia Optyczna” Jacek Olszewski ul. Armii Krajowej 51a; Sklep
„Biedronka”, ul. Warszawska 9; Sklep „Biedronka”, ul. Boh. Warszawy; Market „Polo”,
ul. 700 Lecia 20; Kiosk, ul. Dąbrowszczaków; Kiosk, skrzyżowanie ulic Boh. Warszawy
i 15 Lutego (obok Lidla); PHU „Pier”, ul. Wojska Polskiego 4; Sklep Spożywczy, ul. Armii
Krajowej 51.; Sklep spożywczy „DELIKATESY”, ul. Gen. Bema 40/8; Sklep „Rodzynek”,
ul. 3 Maja 31C; Sklep spożywczo-monopolowy, ul. Bat. Chłopskich 1a; Zakład Karny,
ul. Zamkowa 7; Sklep „PROMYK”, ul. Żeromskiego 20; Sklep spożywczo-przemysłowy
„SANDRA”, ul. Leśna 6c; Sklep spożywczy Krakowiak Anna, ul. Gen Bema 40/a; Sklep
KAMAR, ul. Gen. Bema 42; 37. ENTER Laptop Serwis, ul. Wyszyńskiego 7/3; HUSQVARNA,
Warszawska 14, Sklep „OLIWER” Anna Wiśniewska ul. Bema 58, Sklep „U Danuty”
ul. Boh. Warszawy 69A.; Salon fryzjerski M.Kouhan ul. 700 Lecia 27B. FINANS-BUD
(Finanse i Budownictwo) Piotr Wróblewski Nowogard Pl. Wolności 9/7a; REMO Rolety-Żaluzje-Tapety Janusz Włodarczyk Nowogard ul. Żeromskiego 20; Komisariat Policji
Nowogard ul. Woj. Polskiego

Burmistrz Nowogardu informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie wykazu z dnia 08.07.2013 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
Informacje dotyczące wykazanych nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w Nowogardzie - pokój nr
207 tel. 91 3926227

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz z-ca
burmistrza Damian Simiński

przyjmują w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek
w godz. 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 15.45.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie

Antoni Bielida

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 17.00-18.30.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów
odbywa się w Wydziale Kancelarii, pok. nr 8, I piętro, pl. Wolności 1.
Informacje o pracy Urzędu Miejskiego: bip.nowogard.pl
Miasto i Gmina Nowogard: www.nowogard.pl

Nowogard - Wiadomości Samorządowe

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogardzie
Wydawca: Wydział Kancelarii Urzędu Miejskiego
72-200 Nowogard, Plac Wolności 1
tel. 91 392 62 00, fax 91 392 06 06
e-mail: biuletyn@nowogard.pl • http//www.bip.nowogard.pl
Druk: UZP K. Skowera Nowogard, ul. Kasprowicza 10, tel. 91 392 00 17

