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Nowe mieszkania dla 12 rodzin
Jest to drugi budynek socjalny, który będzie budowany za kadencji obecnego burmistrza, dla mieszkańców Nowogardu, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej. 16 października br. burmistrz Robert Czapla podpisał przetarg
na budowę budynku komunalnego (socjalnego) w Nowogardzie. Droga do rozpoczęcia tej inwestycji przez burmistrza
nie była łatwa. Burmistrz Nowogardu podczas sesji, która odbyła się 28 stycznia br., zgłosił autopoprawkę, polegającą
na wykreśleniu z budżetu na rok 2014 inwestycji pn. „Rozbudowa placu Wolności”, zaś na jej miejsce zaproponował
m.in. budowę budynku socjalnego, zabezpieczając na ten cel w budżecie kwotę 1.800.000 zł.
28 sierpnia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie,
podczas której głosowano nad uchwałą dotyczącą zmian w budżecie na rok 2014. Jedną z pozycji tej uchwały było zwiększenie dochodów budżetu gminy Nowogard na rok 2014 o kwotę
pozyskaną ze wsparcia udzielonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na budowę budynku socjalnego w Nowogardzie.
Po sesji, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, w obecności
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoniego
Bielidy i radnego Czesława Kozieła przewodniczącego Komisji
Mieszkaniowej (który przez wiele miesięcy starał się o tę inwestycję), podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zawartą w dniu 8 sierpnia br., na finansowe
wsparcie wspomnianej inwestycji w wysokości 749.359,56 zł.
Projektowany budynek będzie podobny do dwóch istniejących na działce nr 161/4 budynków mieszkalnych (przy ulicy
Cmentarnej). Ma to być obiekt o funkcji mieszkalnej, wieloro-

dokończenie na str. 2

Przybyły kolejne miejsca parkingowe
Mieszkańcy Nowogardu, którzy mieszkają przy ul. 15 Lutego (naprzeciwko elewatora), zgłaszali problem braku wolnych
miejsc parkingowych a także fakt, że stawiane równolegle do jezdni samochody zagrażają bezpieczeństwu. Wychodząc
naprzeciw prośbom mieszkańców, burmistrz Nowogardu, w dniu 30 czerwca br., podpisał przetarg nieograniczony na
budowę parkingu wzdłuż ul. 15 Lutego. W środę, 15 października br., burmistrz Robert Czapla w towarzystwie kierownika IiR Urzędu Miejskiego i pracownika tego wydziału dokonał odbioru w/w parkingu.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowlane
ISOBAU POLSKA Jarosław Stacherzak ze Szczecina. W ramach
tej inwestycji wybudowano w naszym mieście kolejny parking, na którym znajduje się 10 nowych miejsc postojowych,
w tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 110 m². Nowa nawierzchnia wybudowana
Szanowni Państwo,
tak jak informowaliśmy dwa tygodnie temu, od dziś przez
cztery kolejne numery „Wiadomości Samorządowych” będziemy Państwu prezentować w formie kolorowej wkładki wizualizację Placu Wolności opracowaną na podstawie projektu
przez burmistrza Roberta Czaplę wraz z współpracownikami.
Wkładka będzie prezentować wygląd placu dzisiaj i jak
mógłby wyglądać w przyszłości.
Który lepiej wygląda? Zdecydujcie Państwo sami.

jest z kostki betonowej typu polbruk i nawiązuje wyglądem
do wykonanych już w roku 2012 miejsc postojowych wzdłuż
dokończenie na str. 2
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Trwa remont na ulicy Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Od piątku, 10 października br., tak jak zapowiadał Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (GKMiOŚ), trwają remonty nawierzchni na ulicach Luboszan, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Stolarskiej.
Wymieniana jest nawierzchnia na ulicy Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Firma wykonująca zlecone roboty drogowe
wykonała dotychczas na wspomnianej ulicy frezowanie (wyrównanie starej nawierzchni) oraz wyrównanie nawierzchni
masą bitumiczną, a ostatnim etapem będzie ułożenie tzw. dywanika asfaltowego (właściwej nawierzchni).
Obecnie trwa przerwa w remoncie, podyktowana oczekiwaniem przez firmę na dostarczenie asfaltu właściwego, aby
zakończyć całkowity remont na ul. Wyszyńskiego.
Na wszystkich wymienionych ulicach pojawią się
utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, za co burmistrz
Robert Czapla serdecznie wszystkich mieszkańców Nowogardu przeprasza.
Warto wspomnieć, że są to ulice powiatowe, które gmina
remontuje ze swojego budżetu, bez wsparcia powiatu.
Wszystkie zaplanowane prace potrwają ok. 3 tygodni.

Nowe mieszkania dla 12 rodzin
dokończenie ze str. 1

dzinny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przeznaczony dla dwunastu rodzin. Każde z mieszkań będzie posiadało
m.in.: wiatrołap, wydzieloną kuchnię oświetloną światłem
dziennym oraz pomieszczenie gospodarcze. W budynku będzie sześć mieszkań jednopokojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej), pięć mieszkań dwupokojowych i jedno
mieszkanie trzypokojowe.
Powierzchnia planowanych mieszkań w budowanym budynku socjalnym:
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 1-pokojowe (ON) – 38,1 m²

mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m²
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 35,7 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 35,7 m²
mieszkanie 1-pokojowe – 34,7 m²
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 2-pokojowe – 46,1 m²
mieszkanie 3-pokojowe – 55,2 m²
Całkowita powierzchnia mieszkalna budynku wyniesie
499,3 m². Planowany termin zakończenia budowy to rok 2016.

Przybyły kolejne miejsca parkingowe
dokończenie ze str. 1

ul. 15 Lutego. Nowe miejsca postojowe oraz te wybudowane
wcześniej zostały oznakowane znakami pionowymi określającymi strefę parkowania. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
41 806,47 zł.

W czasie odbioru parkingu miało miejsce bardzo miłe wydarzenie. Do burmistrza podeszła właścicielka apteki „Niebieska” i wręczyła burmistrzowi upominek, dziękując w imieniu
mieszkańców bloku, właścicieli sklepów i przedsiębiorców
mających w tym miejscu swoje firmy: „Dziękujemy za wszystko co pan dla nas robi i mamy nadzieję, że dalej będzie pan dbał
o nas i nasze potrzeby”.
Zwróciła także uwagę na to, że miejsca postojowe zostały
wykonane szybko i rzetelnie, i że jest to niewątpliwie zasługa
burmistrza i jego pracowników.
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Nowe chodniki przy ul. Wojska Polskiego
Zakończył się zlecony przez gminę Nowogard kolejny etap remontu chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie.
W środę, 15 października burmistrz wraz z wykonawcą Zdzisławem Ajs oraz kierownikami wydziału GKMiOŚ dokonali odbioru prac. Kolejny etap obejmował odcinek od posesji nr 19 (wyjazd z ul. Promenada) do Sarniego Lasu. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg
„AZBUD” w Nowogardzie.
Przebudowa chodnika na długości 416 mb polegała na
rozbiórce istniejącej nawierzchni, krawężników i obrzeży
oraz ułożeniu nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Koszt wykonanych robót
wyniósł 189 251,69 zł. brutto. Jest to kolejny etap wymiany nawierzchni chodnika w Nowogardzie wykonany przez
gminę na własny koszt, na drodze należącej do powiatu goleniowskiego. Ponadto w przyszłym roku (2015) planowana jest kontynuacja remontu po prawej stronie ul. Wojska
Polskiego (od ul. Generała Sikorskiego w kierunku stadionu miejskiego).

Spotkanie w sprawie budowy Euroboiska
20 października w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli z wiceprezesem
Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) Janem Bednarkiem, członkiem zarządu LKS Pomorzanin Marcinem Wolnym oraz
kierownikiem wydziału Inwestycji i Remontów Adamem Czenikiewiczem. Celem spotkania było omówienie możliwości
dofinansowania ze środków zewnętrznych budowy boiska na stadionie miejskim w Nowogardzie.
Podczas spotkania został przedstawiony projekt boiska
wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową, co wiceprezes PZPN pochwalił i określił jako „ważny krok na drodze do
powstania boiska”. Kolejnym ważnym krokiem będzie złożenie

wniosków do marszałka województwa zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w celu pozyskania współfinansowania.
Poniżej prezentujemy wizualizację planowanego boiska.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014
Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia należy do spraw najważniejszych. Święto wszystkich pracowników oświaty przypomina nam o tym w sposób szczególny i podkreśla, jak silna więź zobowiązania łączy tradycję ze współczesnością polskiej szkoły.
Z tej okazji w piątek, 17 października br., o godz. 15.00, w sali
kinowo-widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury miały
miejsce uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej na terenie
gminy Nowogard. W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć
nowogardzkich nauczycieli, burmistrza Roberta Czapli, zastępcy
burmistrza Krzysztofa Kolibskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidy i Prezesa Oddziału ZNP w Nowogardzie
pani Stanisławy Jakubczak oraz zaproszonych gości.
Podczas uroczystości na scenę zaproszeni zostali nauczyciele
i dyrektorzy szkół, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza, przyznawaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrodę dla nauczycieli z danej szkoły przyznaje burmistrz na
wniosek dyrektora, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, zaś nagrodę burmistrza dyrektorom szkół przyznaje
burmistrz na wniosek kierownika wydziału właściwego do spraw
oświaty i wychowania. Wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza dla nauczycieli opiniuje komisja powołana przez burmistrza
w składzie: Barbara Sroka – przewodnicząca komisji, Agnieszka
Biegańska-Sawicka – członek komisji, Stanisława Jakubczak –
członek komisji i przedstawiciel ZNP oraz Anna Kowalczyk-Krzywania – członek komisji i przedstawiciel NZZ Solidarność. W tym
roku spośród zgłoszonych wniosków komisja wybrała 13 nauczycieli, których burmistrz nagrodził dyplomem i nagrodą pieniężną
w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Budżet przeznaczony
na oświatę wystarczyłby tylko na nagrody dla 13 osób, spośród
wszystkich wskazanych do nagrody nauczycieli i dyrektorów. Decyzją burmistrza nagrody finansowe otrzymali nauczyciele, zaś
o środki na nagrody dla dyrektorów postarał się burmistrz. Nagroda Burmistrza udzielana jest zgodnie z uchwałą Rady Miasta
z dnia 10 marca 2010 r. o wynagrodzeniu nauczycieli w gminie
Nowogard. Oto lista nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów:
- nauczyciele:
Lilianna Czerkowska – SP Błotno, Lilianna Kamieniak – SP
Orzechowo, Bożena Szućko – SP Żabowo, Elżbieta Grad (SP1),
Róża Górczewska (SP 1), Urszula Zajda (SP2), Jarosław Jesionka
(SP 2), Jacek Cieślak (SP 3), Wiesław Buczyński (SP 4), Agnieszka
Czyżak (Gimnazjum Nr 1), Katarzyna Falkowska-Simińska (Gimnazjum Nr 1), Anna Ochocka (Gimnazjum Nr 1), Sylwia Szarek (Gimnazjum Nr 1).
- dyrektorzy:

Jolanta Bielska (P 1), Ewa Wróbel (P 3), Elżbieta Majchrzak (P 4),
Sebastian Szymański (SP 1), Lidia Wiznerowicz-Gliwa (SP 2), Piotr
Kazuba (SP 3), Tomasz Żelazowski (SP Błotno), Danuta Ziółkowska
(Długołęka), Renata Fusik (Orzechowo), Agnieszka Forgiel (Strzelewo), Józef Korkosz (Wierzbięcin), Anna Łysiak (Gimnazjum Nr 1),
Irena Juszczyk (Gimnazjum Nr 3), Leszek Becela (ZSO), Alicja Starczewska (Żabowo), Beata Kuligowska (SP 3),
Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli spektakl teatralny
„Szalone Nożyczki”, który był prezentem władz miasta Nowogard
dla wszystkich pracowników nowogardzkiej oświaty. Dalsza część
spotkania odbyła się w restauracji „U Ryśka”, w którym uczestniczyli pracownicy oświaty i nauczyciele zrzeszeni w ZNP. Wszystkich serdecznie przywitała prezes Oddziału ZNP w Nowogardzie
pani Stanisława Jakubczak. Wśród zaproszonych gości obecni
byli: Robert Czapla – burmistrz Nowogardu, Agnieszka Forgiel –
członek Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP oraz dyrektor SP w Strzelewie, Krzysztof Żylak – Przewodniczący Zarządu
Okręgowego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Podczas tego spotkania, głos zabrał burmistrz Nowogardu,
który na wstępie podkreślił ogromną rolę tych wszystkich, którzy
pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodnikami, ujawniają pasje, odkrywają talenty, pomagają poznawać świat, inspirują i zachęcają do podejmowania wyzwań i są
współautorami uczniowskim sukcesów: […] Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad
rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Odpowiedzialność za wychowanie i kształtowanie osobowości młodego człowieka spoczywa na różnych podmiotach, a w szczególności,
a może przede wszystkim na rodzinie, w której się wychowuje. Wśród
tych podmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje szkoła i nauczyciel,
od którego w ogromnej mierze zależy czy wchodzący w dorosłe życie młodzi ludzie będą umieli odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich
osiągnięć. To dzięki Państwa ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły i szlifować
talenty. To również od Was młodzi ludzie uczą się jak być dobrym
obywatelem, pracownikiem, a także rodzicem. Jak być po prostu dobrym człowiekiem. Wiem, że jest to zadanie niełatwe, które wymaga
szczególnych predyspozycji i poświęcenia, wiedzy i talentu, a przede
wszystkim żmudnej i systematycznej pracy. Podejmujecie się zadań
bardzo wymagających, trudnych i odpowiedzialnych. Pomagacie
przezwyciężać trudności, motywujecie i wspieracie. Wszystkim wychowawcom i pedagogom składam szczególne podziękowanie za
ogromne poświęcenie, zaufanie i oddanie. To właśnie Wy,
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Złote Gody
– jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Ponad pół wieku temu przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Przede wszystkim jednak obiecali darzyć się uczuciem, które – co było widać – mimo wielu lat nie wygasło.
W piątek, 17 października br., w restauracji „Kamena” w Nowogardzie, jubilaci obchodzący zaszczytne Złote Gody pożycia małżeńskiego, otrzymali z rąk burmistrza Nowogardu
Roberta Czapli list gratulacyjny oraz medale, przyznane przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W tym wyjątkowym spotkaniu wziął również udział: zastępca burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowogardzie Antoni Bielida i zastępca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Mariola Tyrcha.
Podczas wręczania dyplomów i kwiatów bliscy jubilatów
nie kryli wzruszenia. Następnie zaproszono wszystkich wyróżnionych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Wśród par, które obchodzą w tym roku jubileusz znaleźli się:
Maria i Ryszard Bartoszyńscy, Walentyna i Kazimierz Baszukowie,
Mirosława i Jan Chojnowscy, Leokadia i Jan Gałkowie, Justyna
i Jerzy Giesowie, Danuta i Józef Górzyńscy, Weronika i Kazimierz

Jankowscy, Maria i Zygmunt Knasiakowie, Gertruda i Stanisław
Kolasińscy, Marianna i Stefan Kośmidrowie, Czesława i Adam
Lutrowie, Barbara i Czesław Paradzińscy, Stefania i Maciej Sawiccy, Danuta i Tadeusz Siembidowie, Danuta i Jan Stolarscy, Irena
i Stanisław Waleryszakowie, Maria i Edward Wawrzyniakowie,
Cecylia i Alojzy Wipplingerowie, Irena i Zbigniew Ziębolewscy.
Burmistrz podziękował Jubilatom za przyjęcie zaproszenia
na uroczystość Złotych Godów oraz nawiązując do ich wspólnie przeżytych lat powiedział: Razem pokonywaliście zarówno
łatwiejsze, jak i te trudne chwile. Zapewne po tak długim czasie
dokonujecie analizy, oceny tego minionego czasu, ale to dzięki
wzajemnemu wsparciu pokonywaliście trudy i dzisiaj możecie
być z tego dumni. Gratulując tak pięknego Jubileuszu, burmistrz życzył wszystkim parom kolejnych 50 lat zgodnego pożycia w małżeństwie, bo „po 50-ce idzie już z górki”.

drodzy nauczyciele i wychowawcy, macie decydujący wpływ
na to, jaką drogą w przyszłości podążą Wasi wychowankowie.
Jak odnajdą się w dzisiejszej trudnej rzeczywistości, a przede wszystkim jak w przyszłości pokierują losami naszej Ojczyzny. Edukacja
młodych pokoleń leży mi szczególnie na sercu. Dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi najwyższą wartość każdej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro. Dzisiejszy uroczysty dzień,
w którym spotykamy się w tak licznym gronie jest doskonałą okazją,
aby złożyć hołd wdzięczności za Wasz codzienny trud, wrażliwość,
cierpliwość i wyrozumiałość. Życzę Państwu, aby w wypełnianiu tej
trudnej, ale jednocześnie pięknej misji nie zabrakło Wam mądrości
i roztropności. Aby oddanie i miłość do zawodu przyniosły jeszcze
lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budują Pań-

stwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości. Życzę, aby dzięki
Waszej pracy najszlachetniejsze wartości stały się udziałem młodego
pokolenia Polaków. Życzę także wielu sukcesów osobistych i zawodowych.
Na zakończenie tej części obchodów Święta Edukacji Narodowej, zostały wręczone najwyższe odznaczenia ZNP – Złota
Odznaka za szczególne osiągnięcia na niwie związkowej i oświatowej. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany poglądów
i przyjacielskiej dyskusji na różne tematy i niewątpliwie na długo
pozostanie w pamięci nauczycieli, którzy przy dźwiękach zespołu
muzycznego bawili się niemal do rana.

Anna Narkiewicz

Anna Narkiewicz
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Umowa z marszałkiem podpisana
W piątek, 17 października br., w Szczecinie burmistrz Nowogardu Robert Czapla w obecności marszałka województwa
zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza podpisał umowę na zwrot kosztów poniesionych przez gminę Nowogard
na budowę mola na plaży miejskiej, skateparku (największego
tego typu obiektu na terenie naszego województwa), placu
zabaw (przy „Neptunie”) oraz boiska do siatkówki (na terenie
kąpieliska). Dzięki podpisanej umowie gmina pozyskała środki
unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 801
tysięcy złotych (tj. 50% wydanej kwoty) za zrealizowany projekt zagospodarowania terenu nad Jeziorem Nowogardzkim.
Anna Narkiewicz
zdj. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 107/1 o pow. 1301 m2 (symbol użytku gruntowego RIII b - 669 m2, RV – 632 m2), położona w obrębie nr 1
m. Nowogard przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00044658/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Rokowania odbędą się dnia 28.11.2014 r. o godz. 10.00
(otwarcie ofert), o godz. 10.30 – (część ustna) w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, I piętro, sala obrad
Komisji Rady Miejskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 72 000,00 zł
Zaliczkę w kwocie 7200,00 zł należy wpłacić najpóźniej do
dnia 24.11.2014r. na konto Urzędu Miejskiego: BANK PEKAO
S.A. I O/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470 lub
w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na w/w konto.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki

Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91 39 26 225.
Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl i www.nowogard.pl oraz na
tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 1 miasta Nowogard.
Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr
ewidencyjnym 107/2 o pow. 1404 m2 - symbol użytku gruntowego RV , położona w obrębie nr 1 miasta Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00044658/6 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Rokowania odbędą się dnia 28.11.2014 r. o godz. 10.50
(otwarcie ofert), o godz. 11.15 – (część ustna) w Urzędzie
Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, I piętro, sala obrad
Komisji Rady Miejskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 78 000,00 zł
Zaliczkę w kwocie 7.800,00 zł należy wpłacić najpóźniej
do dnia 24.11.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego: BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470
lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na w/w konto.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki

Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. 91 39 26 225.
Ogłoszenie o rokowaniach zamieszczono na stronach internetowych: www.bip.nowogard.pl i www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej,
położonej w obrębie nr 5 miasta Nowogard
Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 36 o pow. 248 m2 niezabudowana (symbol użytku gruntowego Bp), położona w obrębie nr 5 miasta Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą
Nr SZ1O/00046044/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób
trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2014 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, I piętro,
sala obrad Komisji Rady Miejskiej.
Cena wywoławcza działki - 19 500,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, tj.
1.950,00 zł, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego
najpóźniej do dnia 10.11.2014 r. do godz. 1430 lub na konto Urzędu Miejskiego: BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard nr
6112403884 1111000042092470.
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.nowogard.pl oraz www.bip.nowogard.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 miasta Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się
z działek niezabudowanych o nr ewidencyjnych 124/4 o pow.
55 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp) i 157/40 o pow. 387 m2
(symbol użytku gruntowego – RVI), położona w obrębie nr 4
miasta Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr
SZO/00036768/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest
obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2014 r. o godz. 1015
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, plac Wolności 1, I piętro,
sala obrad Komisji Rady Miejskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości
- 36 000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, tj. 3600,00 zł
najpóźniej do dnia 10.11.2014 r. na konto Urzędu Miejskiego:
BANK PEKAO S.A. I O/Nowogard nr 6112403884 1111 0000
4209 2470 lub w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.30.
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 stronach internetowych: www.bip.nowogard.pl i www.nowogard.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)
Burmistrz Nowogardu
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1, na okres
21 dni wykazu z dnia 10.10.2014 r., nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Burmistrz Nowogardu informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Nowogardzie wykazów z dnia 8.10.2014 r. 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 39 26 227.

