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Wesołych Świąt
Wszystkim Mieszkańcom Gminy 

Nowogard składamy najserdeczniejsze 
życzenia pięknych, pełnych ciepła i 

magii,niezapomnianych Świąt Bożego 
Narodzenia, które przyniosą radość i 

wzruszenie oraz wzajemną życzliwość  
i optymizm w nadchodzącym Nowym Roku

Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla

Zastępca Burmistrza Damian Simiński

Uroczyste 
rozświetlenie  

choinki
W dniu Świętego Mikołaja (6 grudnia), o godz. 16.00, bur-

mistrz Nowogardu wraz z licznie zgromadzonymi dziećmi i ich 
rodzicami, uruchomił oświetlenie choinki, która została usta-
wiona na Placu Wolności.

Po wspólnym zdjęciu przy choince, burmistrz wraz z dyrek-
tor NDK, rozdawał wszystkim zgromadzonym cukierki.

foto: Piotr Suchy

Komunikat  
Burmistrza Nowogardu

Uprzejmie informuję, iż dnia 15 listopada 2013 roku 
złożyłem na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w No-
wogardzie projekt budżetu gminy Nowogard na rok 2014.

Kierując się zasadą zmniejszania obciążeń podatko-
wych na terenie Naszej Gminy postanowiłem w budżecie 
2014 roku nie podwyższać podatków lokalnych i pozosta-
wić je na poziomie roku 2013.

Pragnę nadmienić, iż w roku 2013 zapoczątkowałem 
obniżanie podatków lokalnych proponując Radzie Miej-
skiej podatki poniżej poziomu inflacji.

Mam nadzieję , iż tak prowadzona polityka podatkowa 
pomoże Naszym mieszkańcom jak i rodzimym przedsiębior-
com pokonać trudy obecnej sytuacji gospodarczej w kraju.
Nowogard, dnia 10 grudnia 2013 roku

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
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Burmistrz 
odznaczony

Uchwałą Prezydium Krajo-
wej Rady Polskiego Związku 
Działkowców, burmistrz Robert 
Czapla został wyróżniony od-
znaką „Za zasługi dla Polskiego 
Związku Działkowców”. Jest to 
forma podziękowania za do-
tychczasową współpracę, oraz 
za niesienie pomocy w spra-
wach, które są dla działkowców 
ważne.

Koncert Kolęd i Pastorałek w NDK
W niedzielę, 15 grudnia o godz. 17.00, w sali widowiskowej NDK odbył się coroczny Koncert Kolęd i Pastorałek. Przed 
rozpoczęciem koncertu bożonarodzeniowego, burmistrz Nowogardu wręczył nagrody dzieciom, które  brały udział w 
Konkursie na stroik świąteczny.

Najbardziej znane polskie kolędy, jak i również inne świą-
teczne utwory we własnych aranżacjach i interpretacjach 
zaprezentowali artyści, którzy działają przy Nowogardzkim 
Domu Kultury.

Licznie zebraną publikę i zaproszonych gości powitała 
Aneta Drążewska - dyrektor NDK, która również sama na sce-
nie zaśpiewała jedną ze znanych kolęd. Na scenie z bożonaro-
dzeniowym repertuarem wystąpili: zespół Crescendo, zespół 
Over the Fence z wokalistką Klaudią Kouhan; soliści i solistki: 
Bartosz Fedak, Maja Tębłowska, Julia Szmyt, Mateusz Ko-
złowski, Kasia Sowul, Mateusz Saran i Dorota Mościńska oraz 
gitarzystka Justyna Sobczak. W koncercie udział wzięli także 
instruktorzy Edyta Baryliszyn-Turowska, Tomasz Lewandowski 
i Ewa Sawicka oraz recytatorzy Michalina Kiryk, Michał Andry-
siak i Zuzanna Świstak.

Koncert życzeniami zakończyli Robert Czapla - burmistrz 
Nowogardu i ks. Grzegorz Legutko - proboszcz parafii pw. 

WNMP, którzy zwrócili się do widzów z życzeniami zdrowia, 
szczęścia i pomyślności na święta i Nowy Rok. Wszyscy artyści 
wraz z zaproszonymi na scenę gośćmi zaśpiewali jako finał pa-
storałkę o „Naszym Betlejem”.

Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć, że podczas XIX 
Zachodniopomorskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, które 
są eliminacjami do XX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, zespół wokalno - in-
strumentalny CRESCENDO zajął II miejsce w województwie, 
zaś Kasia Sowul zajęła III miejsce. Zespół zakwalifikował się do 
festiwalu międzynarodowego i w styczniu 2014 roku będzie 
reprezentował Nowogard i województwo w Będzinie w woje-
wództwie śląskim. Instruktorem zespołu CRESCENDO i Kata-
rzyny Sowul jest Ewa Sawicka.

Gratulujemy!!!
Zdjęcia i tekst: Piotr Suchy

Przypomnijmy, iż burmistrz rozpoczął w tym roku proce-
durę uchwalania planów przestrzennego zagospodarowania, 
które obejmując ogródki działkowe chroniłyby ich przyszłość 
(plany przestrzennego zagospodarowania mają wejść w życie 
z końcem sierpnia 2014 roku).
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Ruszył PSZOK...
W Słajsinie uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiór-

ki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy 
mogą bezpłatnie oddawać takie odpady jak opony samocho-
dowe, gruz czy odpady wielkogabarytowe.

W miniony czwartek 5 grudnia 2013 r. Celowy Związek 
Gmin R-XXI w Słajsinie zatwierdził Regulamin Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców 
Nowogardu. Od tej chwili mieszkańcy naszej gminy mogą 
korzystać z PSZOK, który mieści się w Regionalnym Zakładzie 
Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Do PSZOK można odprowadzać m.in. odpady wielkoga-
barytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez 
konieczności oczekiwania na ich zbiórkę, opony samochodów 
osobowych (do 4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe), od-
pady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych 

samodzielnie (do 100 kg rocznie na gospodarstwo domowe), 
zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
(świetlówki) czy styropian. Wszystkie rodzaje odpadów przyj-
mowane przez PSZOK i inne szczegóły można znaleźć w Regu-
laminie (dostępnym na stronie www.nowogard.pl).

Ważnym jest by odpady były posortowane i zgromadzo-
ne w sposób selektywny. Odpady zanieczyszczone w sposób 
uniemożliwiający ich klasyfikację nie będą przyjmowane. 
Podobnie jak odpady budowlane zawierające azbest, smołę 
papę itp. Odpady niebezpieczne powinny zostać właściwie 
zabezpieczone.

PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.00 – 14.30.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Wieczór wigilijny  
w Stowarzyszeniu „Lila-Róż”

„Nie jest wstydem zachorować na raka piersi - wstydem jest 
nie dać sobie szansy na życie”.

Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkologicznymi „Li-
la-Róż” w Nowogardzie

W czwartek, 12 grudnia 2013 roku o godz. 17.00, w nowej 
siedzibie Stowarzyszenia „Lila-Róż” przy ul. Wojska Polskiego 
7 (teren szpitala), odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. W 
spotkaniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia oraz zapro-
szeni goście, wśród których byli m.in.:

Antoni Bielida – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie, Robert Czapla – burmistrz Nowogardu, Kazimierz 
Lembas – dyrektor nowogardzkiego szpitala oraz ks. Grzegorz 
Legutko – proboszcz parafii pw. WNMP w Nowogardzie, który 
na początku wieczerzy wigilijnej dokonał poświęcenia nowej 
siedziby Stowarzyszenia.

Nie mogło również zabraknąć, przy wspólnym dzieleniu 
się opłatkiem życzeń – najważniejsze dotyczyły zdrowia, aby 
wszyscy w niezmienionym składzie, mogli się spotkać w roku 
przyszłym. Wszystkie panie z „Lila-Róż” otrzymały od burmi-
strza - jako prezent -  kalendarze ścienne na rok 2014, które 
wydał Urząd Miejski w Nowogardzie.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie kobiet z problema-
mi onkologicznymi, prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psy-
chicznej, ułatwienie powrotu do aktywnego życia, włączanie 
się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania i leczenia chorób 
onkologicznych, współpraca z władzami i wiele innych.

Foto i tekst: Piotr Suchy

Czas otwarcia „Białego 
Orlika” (lodowisko) 

od 13 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r.
    poniedziałek – piątek: 15.30-20.00
    weekendy, święta oraz ferie: 10.00-21.00
(z przerwą techniczną w godzinach: 14.00-

16.00)
Osoby nadzorujące korzystnie z lodowiska na 

kompleksie boisk Orlik 2012: Pan Artur Gnych, Pan 
Władysław Pilipczuk

Wigilia  
na placu Wolności

W dniu 23 grudnia 2013 r. o godz.12.00 na Placu 
Wolności (obok choinki) zorganizowana zostanie 
Wigilia dla osób samotnych, chorych i potrzebu-
jących.

Zapraszają:
Burmistrz Nowogardu, 

Proboszcz Parafii pw.WNMP,
Pastor KECH,  

Ośrodek Pomocy Społecznej
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Dlaczego nie będzie przy szpitalu 
lądowiska dla LPR?

W piątkowym wydaniu Dziennika Nowogardzkiego (6.12.2013), pojawił się artykuł, odnoszący się do braku w projekcie 
budżetu na rok 2014 wśród inwestycji - budowy lądowiska przy szpitalu.

Temat powrócił ponownie we wtorkowym wydaniu DN 
(10.12.2013), gdzie redakcja sugeruje, że to tylko zła wola 
obecnie rządzących, że tego lądowiska nie będzie. Popar-
ciem tej tezy ma być „zdziwienie całą sytuacją” dyr. SPSR oraz 
informacja, że K. Lembas próbuje szukać innego rozwiąza-
nia, aby lądowisko mogło jednak powstać. W czasie rozmo-
wy z dyr. K. Lembasem wyraził on co prawda „zdziwienie”, ale 
tym co Dziennik Nowogardzki - ręką swojego wydawcy M. 
Słomskiego - „wyprodukował”.

Podczas rozmowy telefonicznej (bo tak wyglądał ów 
wywiad) dyr. SPSR z wydawcą DN Markiem Słomskim in-
formował go, że w międzyczasie – po powstaniu projektu - 
zmianie uległy przepisy i proponowane miejsce nie spełnia 
wymogów bezpieczeństwa i na dzień dzisiejszy ta inwesty-
cja przy szpitalu nie jest możliwa do realizacji. Jeżeli znajdzie 
się inna możliwość i inne miejsce, wówczas sprawa budowy 
lądowiska dla LPR powróci. A. Czernikiewicz - kierownika 
wydziału IiR, w cytowanym przez redakcję fragmencie odpo-
wiedzi informuje i potwierdza to, o czym mówi dyr. Lembas, 
że pierwotnie „wybrana lokalizacja pod budowę lądowiska, 
czyli plac przed szpitalem, nie spełnia wymagań określonych 
przez samo Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”. Jasno więc z 
tego wynika, że to nie gmina zrezygnowała z budowy lą-
dowiska, ale to obecnie obowiązujące przepisy, uniemożli-
wiają usytuowanie w proponowanym miejscu lądowiska dla 
helikopterów LPR. Ponadto, jak informuje A. Czernikiewicz, 
musiano by rozebrać parkingi, zaś na dachu szpitala nie ma 
dziś technicznych możliwości wybudowania lądowiska, bo 
musiano by wstawić żelbetonowe wsporniki – sięgające fun-
damentów, aby nie obciążyć konstrukcji nośnych szpitala. 
Koszt tej inwestycji byłby astronomicznie wysoki. Więc nie 
ma tu żadnego rozdźwięku ani dwugłosu w tej sprawie, jak 
sugeruje redakcja Dziennika Nowogardzkiego.

Warto jeszcze wspomnieć o jednej istotnej rzeczy, która 
jakoś dziwnie umknęła redaktorom DN - strefa ochronna wo-
kół lądowiska. Gdyby wybudowano lądowisko w propono-
wanym miejscu to okoliczni mieszkańcy „zasypaliby” Urząd 
Miejski pozwami sądowymi.

   Wczytując się we wspomniany artykuł, ma się jednak 
nieodparte wrażenie, że redakcja DN nie do końca zapoznała 
się z wymogami dotyczącymi lądowisk dziennych przy szpi-
talu. Aby uzmysłowić mieszkańcom gminy Nowogard pro-
blem, który dotyczy realizacji opisywanej inwestycji i zwią-

zanej z nią decyzji, wystarczy posłużyć się materiałami, które 
każdy może swobodnie pobrać ze strony Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego w sprawie tzw. lądowisk dziennych przy 
szpitalu.

   Wg powyższych wytycznych, wymiary lądowiska o wy-
miarach 10m x 20m, a nawet 20m x 20m, o którym wspomina 
DN, nie spełnia nawet minimalnych wymagań. Dodam rów-
nież, że lądowanie przy miejscu wypadku wymaga miejsca, 
którego minimalne wymiary nie mogą być mniejsze niż 2D x 
2D (gdzie D to największy wymiar śmigłowca z obracającymi 
się wirnikami, dla śmigłowca EC 135 2D x 2D to 25m x 25 m).

   Widząc ten rysunek, dochodzimy do wniosku, że od 
strony jeziora jeszcze by się coś dało zrobić, ale od drugiej 
strony lądowiska...problem. Co skrócić? Budynek szpitala? A 
może szkołę, ambulatorium, dom mieszkalny...a może pro-
sektorium? A co z parkingiem i samochodami na nim sto-
jącymi w dzień? Po każdym lądowaniu i starcie helikoptera 
LPR, właściciele pojazdów tam parkujących, dawaliby zaro-
bić miejscowym lakiernikom. Więc gdzie tu sens roztrząsania 
problemu braku inwestycji pn. „Lądowisko przy szpitalu”? 
Kolejny temat, aby „kąsać”?

Wyłożenie 40 tys zł. na projekt i wybudowanie za kolejne 
tysiące zł. z budżetu gminy, czyli z kieszeni mieszkańców lą-
dowiska, na którym nie wyląduje żaden śmigłowiec, bo nie 
spełnia minimalnych wymogów bezpieczeństwa – to dopie-
ro byłaby okazja, aby zarzucić burmistrzowi niegospodar-
ność i „wyrzucanie w błoto” publicznych pieniędzy.

   Proponowana lokalizacja lądowiska była konsultowa-
na również z Robertem Hełminiakiem - dyrektorem LPR na 
obszar woj. zachodniopomorskiego oraz Andrzejem Kuchar-
skim – Szefem Operacyjnym Regionu Zachód LPR i zgodnie z 
ich opinią: „teren przeznaczony pod płytę lądowiska jest po-
łożony zbyt blisko parkingu, ponadto otaczające go obiek-
ty znajdują się ponad graniczną płaszczyzną dla przeszkód 
(tzn. są za wysokie) i stanowią zagrożenie dla helikopterów”.

   Podsumowując – burmistrz swoją decyzją, uchronił pie-
niądze mieszkańców gminy Nowogard, przed wyrzuceniem 
w błoto na coś, co i tak nie byłoby użytkowane z powodu 
niezgodności z przepisami bezpieczeństwa Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego.

opr. Piotr Suchy
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W sprawie zapytania Klubu Radnych 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Podczas minionej sesji Rady Miejskiej, Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, odnosząc się do skargi złożonej 
przez p. Marka Antczaka na działania burmistrza Nowogardu, złożył zapytanie: „Czy pan Marek Antczak jako zastępca 
kierownika Wydziału Architektury Budownictwa i Planowania Przestrzennego, jednocześnie prowadzący sprawy pla-
nów przestrzennego zagospodarowania dla Gminy Nowogard, nie wykorzystał stanowiska do osiągnięcia własnych ko-
rzyści majątkowych?”

Przeanalizujmy więc dokumenty, które znajdują się w po-
siadaniu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz podjęte dzia-
łania.

1. p. Marek Antczak z ramienia urzędu miejskiego nadzoro-
wał przygotowanie i uchwalenie planu przestrzennego zago-
spodarowania dla obrębu Olchowo

2. 20 września 2006 r. Rada Miejska w Nowogardzie po-
dejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrę-
bu „OLCHOWO”.

3. 3 listopada 2010 r. Rada Miejska zatwierdza plan zago-
spodarowania przestrzennego gminy Nowogard dla obrębu 
OLCHOWO.

4. 13 czerwca 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Nowogar-
dzie wpłynął wniosek w sprawie zaopiniowania podziału dział-
ki nr 311/2 położonej w obrębie Olchowo, będącej własnością 
m.in. Marka Antczaka.

5. 18 stycznia 2013 r. dokonany został podział dział-
ki nr 311/2 o pow. 3,4976 ha w obrębie Olchowo. W wyniku 
dokonanego podziału powstało kilka działek budowlanych 
oraz działka drogowa. Zgodnie z wcześniej przygotowanym i 
uchwalonym planem zagospodarowania gmina musi przejąć 
działkę pod drogę od m.in. Marka Antczaka.

6. 21 marca 2013 r. p. Marek Marek Antczak występuje do 
gminy o wypłatę odszkodowania za przejęcie m.in. od niego 
gruntów pod drogę zgodnie z wcześniej uchwalonym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz musi i zleca 
sporządzenie wyceny tej działki drogowej.

7. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę 

majątkowego z dnia 11 czerwca 2013 roku ustalił wartość ryn-
kową tej nieruchomości drogowej na kwotę 124.273,00 złote.

   Obecnie w związku ze skierowanym do burmistrza zapy-
taniem ze strony Klubu Radnych SLD, prowadzi on konsultacje 
z prawnikami, czy tej sprawy nie powinna rozstrzygnąć inna 
instytucja lub służba specjalizująca się w badaniu podobnych 
spraw.

 W czasie poniedziałkowej sesji (2 grudnia br.) p. Marek Ant-
czak poinformował radnych, że gotów był darmo przekazać 
ziemię gminie. Jednak notatka służbowa, sporządzona przez 
grupę negocjacyjną, która w imieniu burmistrza prowadziła 
rozmowy z osobami skarżącymi, po spotkaniu w dniu 20 li-
stopada br. świadczy, że p. Antczak nie tylko nie miał zamiaru 
przekazania rzeczonej działki bezpłatnie gminie, ale również 
nie wyraził zgody na obniżenie odszkodowania, a zapropono-
wał, aby wypłacić należną sumę w dwóch transzach: I w wyso-
kości 80.000 zł do końca roku, a II w wysokości 44.273 zł wraz z 
ustawowymi odsetkami do końca II kwartału 2014 roku.

   Ostatecznie ustalono, że odszkodowanie zostanie wy-
płacone w zaproponowanych wysokościach i terminach bez 
odsetek, na co osoby skarżące wyraziły zgodę. Termin wypła-
ty nastąpi jednak dopiero po obradach sesji Rady Miejskiej, 
w czasie której zostanie poddana pod głosowanie uchwała o 
zabezpieczeniu kwoty odszkodowania na jej wypłatę – taką 
informację otrzymała strona skarżąca od Marcina Marchewki, 
skarbnika gminy Nowogard.

   Podczas spotkania z p. Antczakiem sekretarz gminy 
zwróciła uwagę, że porozumienie w sprawie odszkodowania 
zostało zawarte ustnie i ustalono termin jego podpisania, wo-
bec czego wyczerpuje to w całości żądanie wnioskodawców i 
wystąpiła z prośbą o wycofanie złożonych skarg na Burmistrza 
Nowogardu. Jednak p. Marek Antczak nie wyraził na to zgo-
dy i ponadto stwierdził, że będzie składał następne skargi na 
działania Burmistrza – nawet co miesiąc. Jako powód swego 
działania podał m.in., osobę burmistrza argumentując, że nie 
chciał się z nim spotkać osobiście, choć proponował 3 daty. Ta-
kie działanie p. Marka Antczaka ma znamiona złośliwości byłe-
go pracownika wobec pracodawcy.

   Burmistrz Nowogardu od samego początku sprawy, nie 
chciał się w nią angażować osobiście z powodu frustracji ze 
strony p. Antczaka wynikającej z utraty pracy. Z tego też powo-
du, spotkanie negocjacyjne w dniu 20 listopada br.,  prowadzi-
ła grupa złożona z pracowników Urzędu Miejskiego (na prośbę 
burmistrza), którymi byli: Damian Simiński - zastępca Burmi-
strza, który wynegocjował rozłożenie płatności dla skarżących 
na dwie raty - jedna do końca roku (już została wypłacona), 
zaś druga do końca czerwca 2014 roku, Marcin Marchewka - 
skarbnik, Agnieszka Biegańska-Sawicka – sekretarz gminy oraz 
Ewa Jakubcewicz - kierownik Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, Geodezji i Rolnictwa, którzy w imieniu burmistrza 
mieli doprowadzić całą sprawę do finału – co też się stało.
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ul. 5 Marca 

Powstają kolejne parkingi
Trwa budowa parkingu przy ul. 5 Marca w Nowogardzie. Jest to kolejny etap realizacji programu zwiększania miejsc 
parkingowych na terenie miasta Nowogard.

W dniu 20 listopada podpisana została umowa z firmą 
„AZBUD” z Nowogardu na budowę parkingu przy ulicy 5 Marca 
w Nowogardzie – w okolicy sklepu Groszek. Widoczny postęp 
prac sprawdzał burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Zakres 
prac obejmuje wybudowanie 13 nowych miejsc parkingo-
wych w tym miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej 
„oraz (po raz pierwszy) wyznaczone zostały specjalne miejsca 
parkingowe dla rodziców z dzieckiem. Nowa nawierzchnia wy-
budowana będzie z kostki betonowej.

„Wycięto dwa drzewa oraz żywopłot, z którego część zosta-
ła przesadzona. Koszt zadania 58 762,40 zł brutto. Prace po-
trwają do 20.01.2014 r.

Długo trwała procedura zatwierdzenia projektu budowla-
nego i uzyskania pozwolenia na budowę parkingu. Wynikała z 
zbyt bliskiej odległości parkingu od wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego. Pomimo braku sprzeciwu mieszkańców, zgodę 

na odstępstwa zbliżenia się projektowanej inwestycji na odle-
głość mniejszą niż to jest w przepisach, wydaje jedynie Mini-
ster Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej.

Anna Narkiewicz

OFICJALNY ODBIÓR WYREMONTOWANEGO CHODNIKA 
PRZY UL. 15-GO LUTEGO

W dniu 5 grudnia br. o godz. 11.00 burmistrz Nowogardu dokonał oficjalnego odbioru wyremontowanego chodnika 
przy ul. 15-go Lutego (od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza), na odcinku ulicy o długo-
ści 168 m.

Ogólna powierzchnia wyremontowanych chodników, po 
obu stronach ulicy, wyniosła 833,77 m2.

W ramach remontu wykonano dodatkowe miejsca parkin-
gowe:

- do parkowania równoległego na odcinku od istniejącego 
parkingu przy bloku nr 15AA, do bramy wjazdowej na teren 
ogródków działkowych (około 10 nowych miejsc parkingo-
wych);

- utwardzony również został plac postojowy od bramy 
wjazdowej na ogródki działkowe do zadrzewienia po lewej 
stronie ulicy (około 16 nowych miejsc parkingowych).

Wykonawcą robót był nowogardzki Zakład Budownictwa 
Ogólnego i Utrzymania Dróg „AZBUD, a wartość wykonanych 
prac wyniosła 200.000,31 zł.

zdjęcia i tekst: Piotr Suchy
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REMONT TRYBUN NA BOISKU  
PRZY PL. SZARYCH SZEREGÓW

Miłośnicy piłkarskich emocji w Nowogardzie już nie długo będą mogli korzystać z wyremontowanych trybun na boisku 
„dolnym”. Zlokalizowanym przy świetlicy PROMYK na Placu Szarych Szeregów. Zdewastowane siedziska na trybunach, 
pokrzywione płyty pod stopami i pogięte bramy wejściowe – oto widok, jaki kojarzył się nam z boiskiem na Placu Sza-
rych Szeregów.

Prace remontowe wykonuje firma PPHU KUGA, która doko-
na wymiany istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych na 
kostkę betonową typu POLBRUK, naprawi pochylone i uszko-
dzone ławki wraz z wymianą ich siedzisk, wykonana nowe 
schody betonowe prowadzące na trybuny (po dwa na każdą 
stronę) oraz wykona nowe furtki wejściowe.

Remont trybun na „dolnym” boisku sprawi, że mieszkań-
com Nowogardu i nie tylko, będzie o wiele wygodniej dopin-
gować swoich zawodników, podczas rozgrywanych na tym 
boisku meczy.

Koszt inwestycji to 52.490,00 zł brutto. Termin wykonania 
prac: 20 grudnia 2013 roku.

Anna Narkiewicz

NOWY CHODNIK - NOWE łAWKI  
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W NOWOGARDZIE

W czwartek 12 grudnia br. burmistrz dokonał odbioru 
chodnika oraz nowych ławek przy ul Warszawskiej. Re-
mont chodnika obejmował wymianę nawierzchni na nową 
z kostki typu polbruk, montaż 5 ławek parkowych oraz 
ustawienie 3 koszy na śmieci.

Prace wykonał K&M z Choszczna za kwotę 6 100 zł. Prace 
wykonano w październiku.

Nowy chodnik i ławki poprawą wizerunek naszego miasta, 
a to miejsce stanie się miłym zakątkiem, gdzie mieszkańcy 
będą mogli mile spędzać swój wolny czas.

Anna Narkiewicz

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ PRZY UL. 700-LECIA
Trwa remont drogi wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd i dojście do posesji przy ul. 700 Lecia dz. nr 227/46 obręb 3 
w Nowogardzie.

Przed remontem...      ...w chwili obecnej.
materiał: Piotr Suchy
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III Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP  
o puchar Burmistrza Nowogardu

W sobotę, 14 grudnia br. rozegrano III Turniej Piłkarski OSP. 
Jest to impreza zainicjowana przez burmistrza Roberta Czaplę.

W turnieju wystąpiły cztery drużyny, które reprezentowa-
ły swoje miejscowości : OSP Ostrzyca, OSP Szczytniki, OSP 
Wyszomierz, OSP Orzechowo. System rozgrywek prowadził 
przez eliminacje, półfinały i mecz finałowy, grano mecz każ-
dy z każdym 2x10 min. Celem turnieju była przede wszystkim 
popularyzacja gry w halową piłkę nożną, integracja strażaków 
ochotników jak również upowszechnianie aktywnego wypo-
czynku. Sprawny przebieg zawodów zapewnili Kierownik Wy-
działu Spraw Społecznych i Obywatelskich Krzysztof Kolibski, 
prowadzący Artur Konior oraz sędzia Jerzy Kusiak.

Ostateczne wyniki turnieju:
    1 miejsce Szczytniki
    2 miejsce Ostrzyca
    3 miejsce Wyszomierz
    4 miejsce Orzechowo
Statuetkę najlepszego zawodnika otrzymał Kamil Lewan-

dowski piłkarz OSP Szczytniki a statuetkę najlepszego bram-
karza otrzymał Tomasz Piszczek reprezentujący OSP Orzecho-
wo.

Drużyna OSP Szczytniki będzie reprezentowała gminę No-
wogard 28 grudnia br. w Stepnicy w Zawodach Powiatu Gole-
niowskiego OSP w Piłkę Nożną.

Imprezę kończyło wręczanie medali i dyplomów dla zwy-
cięskich zespołów oraz nagród rzeczowych dla każdego za-
wodnika przez burmistrza, prezesa Gminnej OSP Józefa Do-
bruchowskiego oraz komendanta gminnego OSP Zygmunta 
Nawrockiego

Wspólny posiłek i życzenia świąteczne wieńczyły udaną 
imprezę.

Anna Narkiewicz

ODBIÓR SCHODÓW NAD JEZIOREM PRZY UL. KILIńSKIEGO
W piątek, 13 grudnia, burmistrz Nowogardu wraz z kierownikiem wydziału IiR – Adamem Czernikiewiczem, odebrał 
zakończone prace związane z remontem schodów nad jezioro przy ulicy Kilińskiego w Nowogardzie. Zakres prac obej-
mował wymianę istniejącej nawierzchni schodów z płytek chodnikowych na kostkę betonową z fakturą granitową, wy-
konanie zjazdu dla rowerów i wózków, budowę murka oporowego z kostki kamiennej oraz montaż balustrady stalowej 
wzdłuż zejścia nad jezioro.

W wyniku realizacji inwestycji powstały schody o szero-
kości 3,5 m, oraz zjazd o szerokości 1,5 m. Wykonawcą robót 
była nowogardzka firma PPHU KUGA. Koszt inwestycji wyniósł 
39.450,00 zł.

Już w czasie prac remontowych, mieszkańcy ul. Kilińskie-
go - dziękowali burmistrzowi za ten remont - podkreślali, iż od 
lat nikt nie był zainteresowany remontem zejścia nad jezioro i 
tym samym poprawą standardu życia mieszkańców tej części 
miasta. Schody ul. Kilinskiego przed remontem

Schody ul. Kilinskiego po remoncieSchody ul. Kilinskiego po remoncie
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej,   
położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard 

Przedmiotem sprzedaży jest działka o numerze ewidencyjnym 836/3 o 
pow. 0,1131 ha niezabudowana (symbol użytku gruntowego Bp), położona 
w obrębie nr 2 m. Nowogard. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00026850/0 
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 bez-
pośrednio przylegają do sprzedawanej nieruchomości.

Przetarg na zbycie nieruchomości został ograniczony, ponieważ działka  
nie posiada dostępu do drogi publicznej.  

Przetarg  odbędzie się w dniu 24.01.2014r. o godz.1015 w sali obrad /I 
piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

      Cena wywoławcza działki    -  10.800,00 zł. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko-

ści 10% wartości  nieruchomości  tj. 1.080,00 zł. 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-

mi, 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   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki  
w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej   

w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży  jest działka  o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 741 m2  w udziale 1/36, położona w obrębie 

nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 68.
Udział 1/36 stanowi 20,58 m2 działki.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00028152/1 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie, a udział 

1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
Przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzenne-

go miasta  i gminy Nowogard zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/385/10 
Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 03.11.2010 r. - działka oznaczona 
symbolem N6/81KS – tereny obsługi komunikacji (zespołów garażo-
wych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2014r. o godz. 1030 w sali obrad 
komisji Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac 
Wolności 1.

      Cena wywoławcza działki  -  3.000,00 zł. 
w udziale 1/36
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie poda-

tek VAT w ustawowej wysokości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 

wysokości 10% wartości  udziału w działce tj. 300,00 zł. w kasie Urzędu 
Miejskiego najpóźniej do dnia 27.01.2014r. 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 urzędu. 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać 
się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, 
plac Wolności 1, tel. (91) 39 - 26 – 225. 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.
bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tablicach ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działki w udziale 1/36 
z przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej  w obrębie nr 6 m. 

Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży  jest działka  o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 

741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II 
z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 66.

Udział 1/36 stanowi 20,58 m2 działki.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00028152/1 w Są-

dzie Rejonowym w Goleniowie, a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadny-
mi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta  i 
gminy Nowogard zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie z dnia 03.11.2010 r. - działka oznaczona symbolem N6/81KS – tereny obsłu-
gi komunikacji (zespołów garażowych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2014r. o godz. 1000 w sali obrad komisji 
Rady Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

      Cena wywoławcza działki  -  3.000,00 zł. 
w udziale 1/36
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w 

ustawowej wysokości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

10% wartości  udziału w działce tj. 300,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 27.01.2014r. 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 urzędu. 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem prze-

targu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39 - 26 – 225. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-

cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    

Wyciąg z ogłoszenia o  przetargu sprzedaż działki w udziale 1/36 z 
przeznaczeniem pod budowę garażu, położonej  w obrębie nr 6 m.  

Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
Przedmiotem sprzedaży  jest działka  o numerze ewidencyjnym 145/2 o pow. 741 

m2 w udziale 1/36, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z prze-
znaczeniem pod budowę garażu nr 67.

Udział 1/36 stanowi 20,58 m2 działki.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SZ1O/00028152/1 w Są-

dzie Rejonowym w Goleniowie, a udział 1/36 części działki nie jest obciążony żadnymi 
prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta  i 
gminy Nowogard zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowo-
gardzie z dnia 03.11.2010 r. - działka oznaczona symbolem N6/81KS – tereny obsługi 
komunikacji (zespołów garażowych).

Przetarg odbędzie się w dniu 31.01.2014r. o godz. 1015 w sali obrad komisji Rady 
Miejskiej /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, plac Wolności 1.

      Cena wywoławcza działki  -  3.000,00 zł. 
w udziale 1/36
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w 

ustawowej wysokości.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

10% wartości  udziału w działce tj. 300,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 27.01.2014r. 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 urzędu. 
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją, warunkami i regulaminem przetargu.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, plac Wolności 1, tel. (91) 39 - 26 – 225. 
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.nowogard.pl   www.nowogard.pl  oraz na tabli-

cach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie.    
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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. Oznaczenie 

nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena działki Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 6
m. Nowogard
ul. K.J.Poniatowskiego
 

działka nr 141
o pow. 7217 m2 

KW Nr 
SZ1O/00051445/2

Działka 
niezabudowana 

Przeznaczenie określone     
w obowiązującym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
zatwierdzonym Uchwałą 
nr XLV/385/10   z dnia 03 
listopada 2010 – teren 
zabudowy mieszkaniowej, 
wielorodzinnej, symbol 
N6/42.MW. 

700.000,00 zł własność 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 wnio-
sek 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 06.12.2013r. do dnia 27.12.2013r.             

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. Oznaczenie 

nieruchomości
wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Cena działki   Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 1
m. Nowogard 
ul. T. Kościuszki 

działka o 
numerze 
ewidencyjnym 
107/1         o 
pow. 1301 m2  

SZ1O/00044658/6 działka 
niezabudowana 

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego.
Zgodnie ze Studium  
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Nowogard – tereny 
przeznaczone pod 
uprawy polowe, łąki 
i pastwiska. W części 
działki sugerowana 
lokalizacja poza strefami 
zabudowy i w podstrefach 
podmiejskich – zabudowa 
wielofunkcyjna z 
dominacją mieszkaniowej.   

75.000,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  
aktu  
notarialnego 

Przetarg 
nieograniczony

    Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która speł-
nia 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 03.12.2013r. do dnia 24.12.2013r.             



WIADOMOŚCI   SAMORZĄDOWE12
20.12.2013 r.

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

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. Dą-
browszczaków;  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,  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; ZBK ul. 700 -lecia 14, 

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 

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. Oznaczenie 
nieruchomości

wg katastru 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości  

Stan 
władania 

Warunki 
płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb nr 2 
m. Nowogard 
ul. Wiejska 14a

nieruchomość 
składająca 
się z działek 
o numerach 
ewidencyjnych 
357 o pow. 99 
m2 oraz 362/3 
o pow. 162 m2 

SZ1O/00019307/7 nieruchomość 
niezabudowana 

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego.

Zgodnie ze Studium  
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Nowogard – zabudowa 
istniejąca wielofunkcyjna z 
dominacją mieszkaniowej. 

30.000,00 zł własność Jednorazowo 
przed 
zawarciem  
aktu  
notarialnego 

Przetarg 
ograniczony

Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która speł-
nia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wnio-
sek 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 04.12.2013r. do dnia 25.12.2013r.             


