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Centrum zostało otwarte
Starogardzkie rodziny, w których pojawiają się problemy życia codziennego, mogą liczyć na wsparcie. 13 kwietnia w Starogardzie Gdańskim otwarto Społeczne Centrum Wsparcia
Rodzin. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Społeczne Centrum Wsparcia Rodzin to
specjalnie przygotowane miejsce w mieście, które służy rodzinom z obszaru rewitalizowanego. Znajduje się w dawnym
budynku szkoły nr 5 przy ul. Kościuszki
65. Budynek SCWR został kompleksowo wyremontowany i przystosowany do
pełnienia funkcji społecznych. Specjaliści,
pedagodzy, psychologowie i nauczyciele, zatrudnieni w Centrum, od 1 kwietnia
wspierają osoby z trudnościami życiowymi. Grupę docelową stanowi 150 osób,
w tym dzieci, młodzież oraz dorośli zagro-
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Miasto pozyskało
na budowę kanalizacji sanitarnej
żeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w okresie
od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca
2022 roku. Każdego roku z doradztwa,
wsparcia i pomocy skorzysta 50 osób.
Projekt uzyskał wsparcie finansowe
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2014 – 2020, Osi priorytetowej 6, Działania 6.2 Usługi społeczne,
Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie 2 817 278,91.
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Rozbudowujemy
kanalizację
Firma ASR z Pszczółek zaprojektuje i wybuduje kanalizację sanitarną w rejonie ul.
Niemojewskiego, Zamenhofa, Pola i Rogali
w Starogardzie Gdańskim. 24 kwietnia prezydent Janusz Stankowiak podpisał umowę z prezesem firmy Arkadiuszem Stubbą.
Roboty potrwają do 30 sierpnia 2020 roku,
a ich koszt wyniesie prawie 3 mln zł.

Nowa odsłona ulic

Ul. Jaszczurkowców oraz ul. Witosa przeszły metamorfozę. Obie
mają nową nawierzchnię jezdni, chodników oraz miejsc parkingowych, którą wykonano z kostki betonowej. Jest też nowe oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie i zieleń.
W piątek 12 kwietnia Prezydent
Miasta Starogard Gdański Janusz
Stankowiak pojechał zobaczyć efekty zakończonych niedawno prac.
Towarzyszyli mu radni Rady Miasta
Marek Jankowski i Jan Strzelczyk.
Pan Jan włożył dużo wysiłku w to,
by ul. Jaszczurkowców doczekała się
nowego wyglądu. O przebudowę
ul. Witosa mocno zabiegał z kolei
Marek Jankowski. – Właściwie od
kiedy tylko zostałem radnym, czyli
od ponad dwunastu lat dążyłem do
przebudowy tej ulicy. Teraz, dzię-

ki pomocy prezydenta Starogardu
udało się osiągnąć ten cel. Cieszę
się, bo wiem jak bardzo zależało na
tym mieszkańcom tego rejonu – powiedział wiceprzewodniczący Rady
Miasta Marek Jankowski.
– Jestem niezwykle zadowolony, że
ul. Jaszczurkowców wygląda nareszcie tak jak powinna. Dzięki jej przebudowie zyskały też ulice przyległe.
Cała okolica wygląda coraz ładniej –
przyznał radny Jan Strzelczyk.
Obie ulice przebudowała firma Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej

Tworek z Borzechowa. Wykonawcą
chodnika i zieleni o wartości 184
746 zł przy ul. Jaszczurkowców była
Firma Handlowa Adam Kowalczyk
z Wdy. Obu wykonawców wybrano
w trybie przetargu nieograniczonego.
Przebudowa ul. Witosa, której długość wynosi 333 mb kosztowała
747 966,20 zł. Koszt przebudowy ul.
Jaszczurkowców o długości 260 mb
wyniósł 847 762,11 zł. Środki na wykonanie obu zadań w całości pochodziły z budżetu miasta.

Umowa przewiduje wykonanie ponad 3 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 2 970 000,00 zł.
Do nowo wybudowanej kanalizacji
przyłączonych zostanie ok. 50 nieruchomości. W większości przypadków miejscem podłączenia będzie
granica nieruchomości lub pierwsza
studzienka na terenie posesji, patrząc od strony budowanej kanalizacji.

muszą liczyć się z utrudnieniami na
drogach dojazdowych do swoich
posesji w czasie trwania budowy.
Zadanie jest współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej –„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Starogard Gdański”
w ramach działania 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach”
oś. Piorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie,
jesienią 2020 roku wszystkie ścieki
z rejonu objętego inwestycją trafią
na miejską oczyszczalnię w Starogardzie Gdańskim. Mieszkańcy

klimatu” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 20142020. Dofinasowanie wynosi 85%
kosztów kwalifikowanych.

Zmiana organizacji ruchu

Wkrótce nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Chojnickiej na odcinku między rondem a ul. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
Zmiana będzie dotyczyła parkingu
po południowej stronie ulicy Chojnickiej. Wprowadzone zostanie
czasowe ograniczenie zatrzymywania się pojazdów powyżej 30
minut w godzinach od 10:00 do
18:00, od poniedziałku do piątku.
Przy okazji wszystkim kierowcom
przypominamy, że w obszarze Rynku i w Al. Wojska Polskiego obowiązuje „strefa zamieszkania”. Oznacza
to, że na drodze pierwszeństwo
mają piesi, a prędkość pojazdów nie
może przekraczać 20 km/h. Podkreślamy fakt, że parkować można tylko
w wyznaczonych miejscach.
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Spacery wśród zieleni atrakcją miasta
Latem tego roku starogardzianie będą odpoczywać w odnowionym parku, nad jeziorem Kochanki i w dolinie
Wierzycy. Budowa nowych miejsc do spacerów, wypoczynku i relaksu jest na finiszu. Pozostały prace wykończeniowe oraz montaż elementów małej architektury.
niewielki taras widokowy – idealny
do obserwowania wodnego życia
zwierząt. Oprócz zainstalowanych
już nowych elementów typu tężnia
i wybieg dla psów, w najbliższym
czasie wykonawca zamontuje nowoczesne urządzenia na placu zabaw dla dzieci.
Do wykonania pozostała budowa
traktu wschód-zachód, instalacja
nowego mostu przez rzekę oraz
montaż ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych. W parku pojawiło się też bardzo dużo nowej
roślinności, m.in. ponad 100 drzew
oraz kilkanaście tysięcy krzewów
i kwiatów. Już w tej chwili widać, że
ta wyjątkowa przestrzeń służąca
rekreacji i odpoczynkowi, zamienia
się w przestrzenną, zieloną oazę
spokoju.

Relaks i odpoczynek
nad jeziorem Kochanki

Podobnie wygląda teren nad Jeziorem Kochanki, który również został
uporządkowany w ramach tego
samego projektu. Nad jeziorem
pojawiły się dwa pomosty, do których prowadzi nowo wybudowana
ścieżka spacerowa. Na istniejącym
niewielkim budynku, zainstalowany
został taras widokowy do obserStarogard należy do tych szczęśliwych miast w Polsce, które mogą
pochwalić się parkiem miejskim
w samym jego centrum. Historia
tej miejskiej zieleni sięga XIX wieku. Obecnie jest w trakcie modernizacji. Wykonuje ją firma ECOZET
w ramach projektu „Zachowanie
wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego
doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie
wykorzystania tego obszaru”.

Zielona oaza spokoju
w samym centrum miasta

Teren parku został uporządkowany,
a brzeg Wierzycy, która przepływa
przez park, umocniony. Dodatkowo wzdłuż rzeki od strony średniowiecznych murów obronnych przy
kościele św. Mateusza wykonawca
wybudował ścieżkę spacerową,
która pozwoli mieszkańcom przechadzać się po niedostępnym do

tej pory terenie parku. Prowadzić
będzie do niej umocniona kładka,
która jest w trakcie budowy. Główny
trakt spacerowy biegnący z południa na północ ma nową nawierzchnię i jest szerszy. W jego centralnym
miejscu na skrzyżowaniu z traktem
biegnącym z zachodu na wschód
w czerwcu ustawiony zostanie znany
wszystkim starogardzianom posąg
Wierzyczanki. Aktualnie odnawianej i restaurowanej. Starą fontannę,
która została zdemontowana, zastąpiła nowa z wodą tryskającą wprost
z chodnika. Fontanna uruchomiona
zostanie tuż przed zakończeniem
prac, według planu w sierpniu tego
roku.
Metamorfozę przeszedł też miejscowy staw. Wykonawca usunął
stary betonowy murek okalający
go, odkrywając w ten sposób widok na wodę i mieszkające nad nią
ptaki. Nad stawem pojawił się też

wacji życia miejscowych ptaków. Do
zakończenia prac firmie ECOZET pozostało zamontowanie elementów
małej architektury, które pozwolą
mieszkańcom zatrzymać się w tym
pięknym i spokojnym miejscu, przysiąść na chwilkę i delektować się widokami.

podmokłych została wzmocniona
drewnianymi palami i wyłożona
kładką. Do wykonania pozostało
dokończenie ścieżek, mostu przez
rzekę Wierzyca i montaż ławek,
koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych na temat bioróżnorodności
terenu.

Spacerkiem
wzdłuż Wierzycy

Wszystko po to, aby mieszkańcy
miasta i okolic mieli gdzie wybrać
się na spacer, gdzie odpocząć, zaczerpnąć świeżego powietrza i „poromansować” z naturą bez konieczności planowania dalekich wypraw.

Jak wszyscy wiemy, dolina Wierzycy ciągnie się daleko poza miasto.
Jednak mieszkańcy, aby ją podziwiać, wcale nie będą musieli jechać
daleko. Wystarczy, że udadzą się na
Piekiełki i zostawią swoje auto na
parkingu przy dawnej restauracji
Słoneczna. Firma ECOZET kończy
właśnie budowę atrakcyjnego szlaku spacerowego. Po drodze można
podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego oraz odpocząć m.in.
pod wiatą wypoczynkową z wyznaczonym miejscem do siedzenia.
Już wkrótce pojawią się tu ławeczki
i stojaki na rowery.
Na punkt widokowy prowadzą dwie
drogi po skarpie – jedna bardziej
stroma w postaci schodów terenowych, druga dłuższa z możliwością
przejazdu dla rowerów czy wózków
inwalidzkich. Ścieżka na terenach

Zadanie Miasto Starogard realizuje w partnerstwie z Gminą Wiejską
oraz Nadleśnictwem Starogard.
Cały projekt będzie kosztował
ponad 12 mln zł. Unia Europejska
pokryje 70% kosztów kwalifikowanych. Największa część uzyskanego
dofinansowania – ponad 7,5 mln
zł – przypadła miastu. Dofinansowanie przyznane zostało przez Zarząd Województwa Pomorskiego
w wyniku rozstrzygnięcia konkursu
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014–2020 dla
działania 11.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”.
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20 lat Polmedu

1 kwietnia 1999 r. w Starogardzie Gdańskim powstała firma Polmed. Wtedy była to niewielka przychodnia lekarska, a dzisiaj należy do jednej z największych i najbardziej liczących się na rynku firm oferujących usługi medyczne. Swoje oddziały ma w całej
Polsce.

Jubileusz 20-lecia działalności Polmed świętował 1 kwietnia 2019 r.
w Starogardzkim Centrum Kultury.
Wszystkich przybyłych przywitali:
prezes Radosław Szubert oraz wice-

prezes Romuald Magdoń. To właśnie
tych dwóch przyjaciół dwadzieścia
lat temu założyło Polmed.
– Aż trudno uwierzyć, że minęło
już tyle czasu. Dzisiaj dziękujemy

wszystkim, którzy nas wspierali. Wielu z Państwa jest z Polmedem od początku. Niektórzy wybrali inną ścieżkę, ale miło nam, że przyszliście świętować razem z nami. Sukces składa

się z 1% geniuszu i 99% ciężkiej pracy.
Bez Waszej pomocy nie udałoby się
nam go osiągnąć – powiedział prezes
firmy Radosław Szubert.
– W samej tylko centrali telefonicznej zatrudniamy w Starogardzie 220
osób. W całej Polsce jest to 1,5 tys.
osób. Przez 20 lat zrealizowaliśmy 2,5
mln świadczeń medycznych. Każdego roku z opieki medycznej Polmedu
korzysta ponad 3 mln pacjentów. Nie
osiadamy jednak na laurach i realizujemy kolejne plany. Wszystko robimy z myślą o naszych pacjentach.
Chcemy jednak, aby również nasi
pracownicy czuli się w Polmedzie

komfortowo. To przecież drugi dom
nas wszystkich. Dziękujemy za zaangażowanie i serce, jakie wkładacie
w swoją pracę – mówił wiceprezes
firmy Radosław Szubert.
– Z podziwem patrzę na to jak rozwinęliście swoją działalność. Osiągnęliście wielki sukces. Życzę Wam kolejnych. Niech następne lata również
upłyną pod znakiem satysfakcji z podejmowanych działań. Wszystkiego
najlepszego – życzenia prezesom
i wszystkim pracownikom Polmedu
złożył wiceprezydent Starogardu
Gdańskiego Maciej Kalinowski.

Dla ofiar przestępstw

W Starogardzie Gdańskim działa już Punkt Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem. Jego oferta skierowana jest do wszystkich
mieszkańców powiatu starogardzkiego.
Punkt oferuje bezpłatną pomoc
prawną i mediacyjną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz
materialną. W ramach tej ostatniej
osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą otrzymać m. in.: bony
na zakup środków czystości i higieny oraz na odzież, bieliznę i obuwie,
bony na zakup żywności czy lekarstw lub świadczeń zdrowotnych.
Punkt może również sfinansować zakwaterowanie lub opłaty za
czynsz czy media. Ze wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy powiatu starogardzkiego pokrzywdzeni
w wyniku: przemocy domowej,
kradzieży, pobicia, gwałtu, oszustwa, uszkodzenia mienia, wypadku
komunikacyjnego, groźby karalnej
lub innego przestępstwa oraz osoby, które nie otrzymują należnych
alimentów.
Działalność Punktu jest współfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a wykonawcą
stowarzyszenie Integracja na Plus.

Jubileusz przedszkola
Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie
Gdańskim obchodzi w tym roku swoje
20-lecie. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 28 marca w SCK.
Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Chojnicka 12/3B, Starogard Gdański
czynny:
- poniedziałki 14:30-16:30
- wtorki, środy i czwartki 12:30-16:30
- soboty 9:00-15:00
Całodobowa infolinia: 537 506 066.

Prezentację multimedialną opowiadającą o wydarzeniach na przestrzeni 20 lat poprzedziły liczne występy
artystyczne. Wychowankowie przedszkola popisali się talentami muzycznymi oraz tanecznymi. Przedszkolaki
świetnie bawiły się na scenie, a przed
nią zgromadzeni absolwenci placówki oraz rodzice.

W ciągu minionych 20 lat do przedszkola uczęszczało 111 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Ci z nich, którzy przyszli na jubileusz
otrzymali książkę napisaną przez absolwentkę przedszkola Sarę Bąk pt.
„Świat Sary”.
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Plan na „starogardzką Wenecję”

Hotel, restauracja, przystań i ponad 400 mieszkań mają powstać w centrum Miasta. Taki
plan zakłada właściciel terenów po byłych Młynach i dawnego Browaru - Mariusz Szwarc
prezes firmy Broker. Drogi, ścieżki i budynki, które planuje tam wybudować, architektonicznie mają ze sobą współgrać, tworząc atrakcyjną do życia przestrzeń miejską.

Starogardzkie Młyny mają bogatą i burzliwą historię. Najstarsze
wzmianki o młynie wodnym w Starogardzie Gdańskim sięgają 1283 r.
Swoją świetność przeżywały w końcówce XIX wieku, kiedy ich właścicielem był Franz Wiechert, a potem
jego synowie Max i Ernest. Zniszczone przez pożary w 2013 i 2016
roku, rozgrabione przez złomiarzy,
ostatecznie w 2018 rok trafiły w ręce
lokalnego biznesmena – Mariusza
Szwarca. Prezes firmy Broker ma plan
na przywrócenie im życia i marzenie
o tym, aby to miejsce stało się wspaniałą wizytówką Kociewia, która łączy
przeszłość z przyszłością.
- Mamy już pozwolenie na budowę
hotelu oraz 100 mieszkań o wysokim
standardzie na dawnej płatkarni –
powiedział starogardzki biznesmen
– Zamierzamy wyburzyć wszystkie
stare budynki vis a vis Młynów po
drugiej stronie ulicy i przesunąć linię
zabudowy dalej od rzeki. W ten sposób odkryjemy frontową ścianę Młynów i uzyskamy dodatkowo miejsce
na wybudowanie ścieżki spacerowo-rowerowej. Zapewni ona mieszkańcom bezpieczną komunikację wzdłuż
kanału w stronę Rynku i urozmaici
miejskie spacery, gdyż na jej końcu
ma powstać kładka.
- Dodatkowo na terenie dawnej Rozlewni Wód Mineralnych oprócz lokali

usługowo-biurowych zamierzamy
wybudować ok. 100 mieszkań deweloperskich w niskiej czterokondygnacyjnej zabudowie – wyjaśnił dalej
Mariusz Szwarc. – Pięć połączonych
ze sobą bloków stworzy niewielkie
osiedle z wewnętrzną drogą w kierunku Rynku. Dzięki tym zabiegom
oraz kosztem wąskiego chodnika po
lewej stronie kanału od Młynów do
Rynku, będziemy mogli poszerzyć ul.
Kanałową o dodatkowy pas ruchu,
który ułatwi kierowcom lewoskręt.
Chcemy też zachować ogromne
piwnice pod budynkiem starego
Browaru i je wykorzystać. Być może
urządzimy tam miejsce rozrywki.
W planach mamy też odrestaurowanie i podświetlenie fragmentu muru
obronnego od strony znajdującej się
tam baszty.
Jak podkreślił inwestor - plan zagospodarowania całej ponad 2 ha
działki to dalekosiężne przedsięwzięcie logistyczno-finansowe. Będzie
wymagało wielu integralnych działań, dotyczących skomunikowania
terenu, przebudowy dróg: Tczewskiej, Owidzkiej i Kanałowej oraz znalezienia najemców dla planowanych
tam obiektów, którzy zechcą współfinansować inwestycję. Inwertor
szacuje, że budowa może potrwać
nawet 10 lat.
- Budowę hotelu planujemy rozpo-

cząć pod koniec tego roku – powiedział właściciel Młynów. - To czy ruszymy zależy jednak od wielu czynników. Po pierwsze, czy znajdziemy
podmiot, który zechce prowadzić
hotel. Po drugie, czy miasto przeprowadzi modernizację wspomnianych
wcześniej dróg, gdyż komunikacja
jest elementem priorytetowym tego
przedsięwzięcia. Te inwestycje muszą
iść w parze – podkreślił dalej Mariusz
Szwarc. - Nie ukrywam, że już w tej
chwili prowadzimy rozmowy ze znanymi markami branży hotelowej: Ibis,
Merkury czy Hilton by Hampton.
Oczywiście przy wyborze operatora
hotelu będziemy uwzględniać standardy świadczonych usług, liczbę
gwiazdek 3 lub 4, ale też możliwości
finansowe przyszłych klientów. Liczymy również na pomoc ze strony
miasta. Oprócz budynków mają tu
powstać parkingi, zatoczki np. przed
hotelem, a także zajezdnia dla autobusów.
- Oczywiście jesteśmy otwarci na
nowe pomysły i tak samo zależy
nam, aby ten obszar miasta zmienił
się i przestał – mówiąc kolokwialnie
- „straszyć”. Oczywiście mamy w planach modernizację całego układu
dróg w rejonie planowanej przez
pana Mariusza Szwarca inwestycji.
W tej chwili kończymy przygotowywać dokumentację projektową ulic
Tczewskiej, Owidzkiej i Sobieskiego.
Projekt obejmuje wszystkie połączenia komunikacyjne obu terenów
inwestycyjnych – powiedział wiceprezydent ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Prace rozpoczniemy po uzyskaniu pozwolenia
na budowę i wyłonieniu wykonawcy.
Będziemy się też starali o uzyskanie
dofinansowania tego zadania z projektów rządowych – dodał wiceprezydent.
Zgodnie z pozwoleniem na budowę
na dawnej płatkarni ma powstać 7
kondygnacyjny wieżowiec z czteropiętrową nadbudową. Znajdą się tam
luksusowe apartamenty i mieszkania
o wysokim standardzie. Budynek zachowa swoją konstrukcję oraz jasny
kolor elewacji. Zdaniem architektów
będzie idealnie współgrać z pozostałymi obiektami i nada im naturalnej
lekkości wizualnej. W sumie budynek
będzie miał 11 pięter.

- Z tych ostatnich rozciągać się będzie
piękny widok na całe stare miasto
– zapewnił inwestor. – Dodatkowo
na rzece i kanale pojawią się kładki
umożliwiające swobodne poruszanie
się po tym terenie. Chcemy również
połączyć tę przestrzeń z deptakiem
spacerowym, który miasto zamierza
wybudować w ramach rewitalizacji śródmieścia na połączeniu ulic:
Owidzkiej z Kościuszki.
W dalszej perspektywie, jak tylko inwestor znajdzie chętnego najemcę
pomiędzy rzeką, a kanałem powstanie restauracja, a na ternie przylegającym do rzeki - dodatkowe mieszkania lub obiekty o innym przeznaczeniu wedle pomysłu najemcy.
- Na pewno zachowamy pozostałości zabytkowych murów po młynach.
Konstrukcja zewnętrzna hotelu będzie połączeniem elementów historycznych ze współczesnymi trendami architektonicznymi. Chcemy też
odrestaurować charakterystyczną
fasadę budynku przylegającego do
planowanego hotelu, która swoim

wyglądem przypomina wieżyczkę. Będziemy chcieli umieścić tam
posagi kobiet z czasów świetności
młynów, które zachowały się do
dzisiaj. W obu budynkach bezpośrednio przylegających do hotelu
od ul. Tczewskiej będą znajdować się
pomieszczenia biurowe – tłumaczył
dalej Mariusz Szwarc.
Projekt zagospodarowania terenu
przewiduje również zachowanie
starego komina, który jest wkomponowany w przestrzeń jako element
dekoracyjny. Wszystkie zaplanowane budynki będą skomunikowane
w taki sposób, aby dojazd do nich
był możliwy na wiele sposobów, aby
mieszkańcy bez problemów mogli
poruszać się pieszo i na rowerach.
Komunikację ułatwić mają też nowe
rondo na skrzyżowaniu ulic Tczewskiej, Owidzkiej i Sobieskiego, drogi
wewnętrzne oraz kładki i mostki na
kanale i rzece.
- Chciałbym, aby ten zrujnowany
i zaniedbany przez tyle lat obszar
Starogardu Gdańskiego zamienił się
w tętniącą życiem, gwarem i radością przestrzeń miejską. Marzy mi się,
aby jak dawniej, mieszkańcy mogli
pływać łodziami po kanale, spacerować brzegiem rzeki, korzystać z wybudowanej na niej przystani i pływać
kajakami do Owidza. Moim celem
jest się, aby ta część miasta na wzór
bydgoskiej zamieniła się w małą
„starogardzką Wenecję” – podsumował Mariusz Szwarc.
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Na planie filmowym
Od 29 do 31 marca nasze miasto i okolice były planem filmowym. Odbywały się
tu zdjęcia do filmu „Szpęgawsk 1939” realizowanego przez Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego.

Rocznica Zbrodni Katyńkiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńkiej.
Z tej okazji na cmentarzu przy ul. II Pułku Szwoleżerów Rokitniańkich odbyły si uroczystości upamiętniające 79. rocznicę tych
strasznych wydarzeń.
– Czas leczy rany. W przypadku
zbrodni, która została odkryta w Lasach Katyńskich tego nie można powiedzieć. Ciągle porusza ludzi, pomimo że upłynęło już 79 lat - mówił
prezes Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego ppłk rez. Czesław Kosianowicz. – W Katyniu zginęli wszyscy, a jedynym świadkiem ich męki
został las. Jednak pamięć o tych
ludziach pozostała i jest szczególnie pielęgnowana jeszcze po wielu
latach w kręgach intelektualistów,
którzy zrozumieli jak ważne dla Polski było odkrycie okoliczności, jakie
doprowadziły do tej masakry.
Modlitwę za ofiary odmówił ks.
dziekan Józef Pick. Oczytano też

Apel Poległych. Pod zbiorową mogiłą starogardzian złożono kwiaty
i zapalono znicze.
Prezydent
Miasta
Starogard
Gdański Janusz Stankowiak, jego
zastępca ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki oraz prze-

Święto Chrztu Polski
14 kwietnia po raz pierwszy obchodzimy
Święto Chrztu Polski.

wodnicząca Rady Miasta Anna Benert złożyli wiązanki kwiatów również na grobach płk Józefa Trepto
oraz płk Tadeusza Łękawskiego.
Uroczystości prowadził harcmistrz
Wojciech Mokwa ze starogardzkiego Hufca ZHP.

Z tej okazji 11 kwietnia w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski odsłonięty został pomnik, który
również upamiętnia to wydarzenie.
Na jego awersie znajduje się rekonstrukcja obrazu Jana Matejki przedstawiającego chrzest przyjmowany
przez księcia Mieszka I. Nad nim
znalazły się postacie Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata, św. Andrzeja Boboli – patrona Polski oraz
św. Wojciecha – patrona Starogardu
Gdańskiego. Na rewersie pomnika
znajduje się z kolei Najświętsza Maria Panna – Królowa Polski.
Pomysłodawcą i fundatorem pomnika Chrztu Polski w Starogardzie
Gdańskim jest senator Waldemar
Bonkowski.

„Szpęgawsk 1939” to trzeci odcinek serii dokumentalnej „Zbrodnia
Pomorska”. – Przygotowujemy filmy o takiej tematyce, ponieważ to
niezwykle ważne, aby przypominać
tę historię i pokazywać ją kolejnym
pokoleniom. Książka może nie trafić
do każdego, ale filmowe obrazy już
na pewno. Ja pełnię przy tej produkcji rolę konsultanta historycznego.
Sprawdzam czy wszystko zgadza się
z przekazami. Korzystamy z różnych
źródeł, ale najważniejsze są dla nas
opowieści rodzin pomordowanych
– powiedziała dr Izabela Mazanowska, pracownik Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, delegatury w Bydgoszczy, były
wieloletni pracownik Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Gdańsku.
– Biorę udział w zdjęciach do tego
filmu, bo historia mordu w Lesie

Szpęgawskim dotyka mnie bardzo
mocno ze względów osobistych.
Zginął tam mój dziadek Bernard
Grochocki - mówi jeden ze statystów Wojciech Grochocki.
Zdjęcia w naszych okolicach rozpoczęły jedne z najtrudniejszych ujęć,
czyli sceny ze Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Kocborowie. Później były sceny rozstrzelania ofiar w lesie oraz wywożenia
z prywatnych domów i z pensjonatu dla dziewcząt. Warto podkreślić,
że w rolę rozstrzeliwanych w Lesie Szpęgawskim księży wcielili się
prawdziwi kapłani. Wśród tej grupy
znalazło się tylko dwóch statystów.
Nie zabrakło także zdjęć w okolicach starogardzkiego Rynku i żydowskiej synagogi.
Premiera filmu „Szpęgawsk 1939”
przewidywana jest na jesień tego
roku.
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Odwiedziny seniorów

9 kwietnia przewodniczący Rady Seniorów
Bogdan Adam wraz z wiceprzewodniczącym Janem Brdakiem odwiedzili niedawno
powstały Dzienny Dom Senior+, mieszczący się przy ul. gen. Józefa Hallera 19A.
Nowocześnie urzązony Dom Seniora odwiedza 27 osób. Spotykają się
co dzień od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00. Każdego dnia seniorzy otrzymują ciepły
posiłek, a do dyspozycji mają wyposażony aneks kuchenny. Mają też

możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Dom mieści się niedaleko
Parku Miejskiego, gdzie po zakończeniu modernizacji seniorzy mają
zamiar spędzać dużą część swojego
czasu.

Nowa Rada Seniorów

Pracowali
na rzecz przychodni

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek
Jankowski wraz z prezydentem Januszem
Stankowiakiem podziękowali radom społecznym trzech samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, dla których
Gmina Miejska jest organem tworzącym.
Są to SPZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji, SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień i SPZOZ
Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek.

2 kwietnia została powołana Rada Seniorów. Jest to kolejna działająca przy prezydencie rada społeczna w tej kadencji.

Tuż po powołaniu, Rada Seniorów
wyłoniła ze swojego grona przewodniczącego. Został nim Bogdan
Adam.
- Według statystyk, seniorzy w Starogardzie Gdańskim to już teraz
25% mieszkańców miasta, a ta liczba cały czas rośnie. Dlatego ważne
jest, aby wdrażać pomysły mające
na celu dobro również tej grupy
społecznej – mówił przewodniczący Rady Seniorów Bogdan Adam.
W skład Rady Seniorów weszli:
1. Jan Brdak – wiceprzewodniczący
Rady Seniorów
2. Mieczysław Płaczek
3. Bogdan Adam – przewodniczący
Rady Seniorów
4. Ryszard Chabior
5. Bogdan Grzela – sekretarz
6. Stanisław Kubkowski
7. Henryk Kurkowski
8. Kazimierz Zimnak
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Urodziny pani Agnieszki

Urodziła się w Pelplinie. Całe życie spędziła jednak w Starogardzie. 20 kwietnia Agnieszka Ulatowska-Elas skończyła 101 lat.

Z okazji tak wspaniałej rocznicy
urodzin panią Agnieszkę 18 kwietnia odwiedził Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.
Jubilatka nie kryła wzruszenia oraz
wielkiej radości z odwiedzin prezydenta Starogardu. Zaśpiewała mu
nawet dwie piosenki. Wyjątkowo
wzruszające było jej wykonanie popularnego biesiadnego utworu pt.
„Upływa szybko życie”.
Agnieszka Ulatowska-Elas doczekała się 2 dzieci, 4 wnuków, 9 prawnuków i 7 praprawnuków. Teraz
najbardziej pomaga jej syn.

90-tka pana Romana

8 kwietnia Roman Sadowski skończył 90
lat. Tego dnia osobiście życzenia złożył mu
zastępca prezydenta Maciej Kalinowski.

Razem przez pół wieku

Pan Roman jest rodowitym starogardzianinem. W naszym mieście
spędził całe swoje życie. Pracował
m. in. w Fabryce Obuwia „Neptun”.
Już jako emeryt prowadził własną
pasiekę pszczół. Doczekał się 3 wnuczek, 1 wnuka i 6 prawnuków.
Energia, jaką wciąż tryska Roman
Sadowski jest godna pozazdroszczenia. Ma wiele zainteresowań.
– Dziadek najbardziej lubi historię.
Poza tym, nie wyobraża sobie dnia
bez czytania. Uwielbia książki. Najczęściej wypożycza je z miejskiej
biblioteki. Czyta wszystkie gatunki
literackie – mówiła wnuczka jubilata
Katarzyna Rossek.
To właśnie aktywnemu trybowi życia oraz optymistycznemu podejściu do wszystkiego, co go spotyka
Roman Sadowski zawdzięcza zdrowie i świetną formę.

26 marca okolicznościowymi medalami
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej świętujące Złote Gody pary uroczyście odznaczyli przewodnicząca Rady Miasta Anna
Benert i prezydent Janusz Stankowiak.
Odznaczenia otrzymało 45 par,
które w 2018 roku obchodziły 50.
rocznicę ślubu. Byli to: Zofia i Wilhelm Aftka, Irena i Edmund Białkowscy, Irena i Józef Borowscy, Zofia
i Stanisław Czecholewscy, Regina
i Józef Czerwiak, Danuta i Jerzy Decka, Urszula i Paweł Jelińscy, Natalia
i Henryk Kierzka, Elżbieta i Edward
Kinder, Eryka i Zygmunt Kowalke,
Krystyna i Jan Maliszewscy, Urszula
i Ryszard Mańkiewicz, Maria i Brunon Miszewscy, Alicja i Józef Mostowy, Ludgarda i Franciszek Nadolscy,
Marianna i Marian Ossowscy, Teresa
i Janusz Piechowscy, Irena i Edmund
Połom, Ewa i Franciszek Połom,
Bernadeta i Henryk Ruda, Czesława i Henryk Sikora, Barbara i Erwin
Szwoch, Astrid i Zygmunt Benert,

Tadeusz Kubiszewski skończył 90 lat
18 kwietnia 90. rocznicę urodzin świętował wieloletni nauczyciel języka polskiego, francuskiego, etyki, filozofii, wychowawca wielu pokoleń młodzieży i dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego Tadeusz Kubiszewski.
Dzień urodzin był dla pana Tadeusza
nie tylko pełen wzruszeń i emocji,
ale przede wszystkim gości. Oprócz
rodziny, odwiedzili go m. in. prezydent miasta Janusz Stankowiak,
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Wiesława Górska oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników
Ziemi Kociewskiej: Urszula Ossowska, Ryszard Szwoch i Mirosław
Kalkowski.
– 90 lat to piękny, imponujący wiek.
W jego osiągnięciu z pewnością pomogła Panu ciągła intelektualna aktywność. W imieniu starogardzian,

Jadwiga i Paweł Burczyk, Izabela
i Romuald Dobruchowscy, Henryka
i Alfons Domaros, Krystyna i Henryk
Dorau, Stanisława i Zygfryd Gajkowscy, Czesława i Zbigniew Kacała, Elżbieta i Jan Kokoszyńscy, Małgorzata
i Zenon Kłos, Maria i Erwin Konieczka, Stefania i Jan Kowalscy, Helena
i Erwin Kurkowscy, Stanisława i Jerzy
Landowscy, Danuta i Tadeusz Lenz,
Teresa i Józef Makuch, Urszula i Ryszard Megger, Anna i Adam Neumann, Teresa i Wincenty Niesiołowscy, Alicja i Franciszek Raczyńscy,
Krystyna i Czesław Spręga, Janina
i Jan Staniszewscy, Irena i Roman
Tiałowscy, Maria i Zygmunt Zmeczerowscy. Medal za 60-lecie pożycia
małżeńskiego w imieniu własnym
i męża odebrała Wiesława Wąsik.
a przede wszystkim wielu pokoleń
Pana wychowanków dziękuję za
zaangażowanie w życie szkoły i całego naszego miasta. Życzę przede
wszystkim zdrowia i wielu sił. Niech
każdy dzień będzie powodem do radości – powiedział prezydent miasta
Janusz Stankowiak.
– Nigdy nie przypuszczałem, że dożyję takiego wieku. Z jednej strony
jest to piękne, ale z drugiej trudne,
bo widzi się jak po kolei odchodzą
przyjaciele i znajomi, z którymi kiedyś spędzało się tak wiele czasu –
mówił Tadeusz Kubiszewski.
– Bardzo się cieszę, że tak wiele osób
złożyło mi dzisiaj życzenia. Bardzo
wzruszają mnie te składane przez
moich wychowanków. Moje zawodowe życie poświęciłem głównie
im. Jestem dumny, patrząc na ich
osiągnięcia, ale przede wszystkim na
to, jakimi są ludźmi. Okazuje się, że
te moje lekcje na coś się przydały –
uśmiechał się pan Tadeusz.
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Złóż ofertę na ogródek
Miasto Starogard Gdański zaprasza do
składania ofert na dzierżawę terenu
przeznaczonego na organizacj okresowych ogróków gastronomicznych.
Ogródki, usytuowane w południowej
części Rynku, mają by miejscem spotkań
i atrakcją dla mieszkańców i turystów.
Do dyspozycji właścicieli ogródków Miasto przeznacza powierzchnię 800
m2 po południowej stronie Rynku. W wyznaczonej strefie mają stanąć dwie
kawiarenki po 400 m2. Ogródki mają być estetyczne i jednolite. Mogą być
ozdobione naturalną zielenią. Zamawiający wyklucza ustawienie stołów i ław
piwnych oraz stołów i krzeseł z PCV. Mile widziane będzie lekkie ażurowe
ogrodzenie i oświetlenie w postaci dodatkowych lamp czy lampionów. Ważne, aby projekt ogródka, przed przystąpieniem jego właściciela do przetargu,
otrzymał pozytywną opinię Wydziału Planowania I Urbanistyki oraz zgodę
właściwego Konserwatora Zabytków. Więcej informacji na temat warunków
zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert oraz zarządzeniu
Prezydenta (załączniki).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa)
o godz. 11:50, w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 900 do 1500 w pok. 204 należy zgłosić się
z dowodem osobistym, dowodem wniesienia wadium na dzierżawę pod „gastronomiczny ogródek”, uzgodnieniem PKZ i pozytywną opinią WPIU – w celu
wydania karty uczestnictwa w przetargu.
Informacja o wyborze ofert znajdzie si na stronie bip.starogard.pl

Skorzystaj z dofinansowania
Prezydent Miasta informuje, że do 17
maja można składać wnioski o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania
azbestu pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego.
O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, którzy planują w 2019 roku:
- wykonać demontaż płyt azbestowych z dachu lub elewacji budynku
albo obiektu jw. bądź składują płyty azbestowe, pochodzące z ww.
budynków i obiektów budowlanych, na terenie nieruchomości;
- usunąć składowane na terenie nieruchomości jw. inne wyroby budowlane zawierające azbest.
Kwota dofinansowania zadania uzależniona będzie od wyniku zapytania
ofertowego, ogłoszonego przez Urząd Miasta Starogard Gdański i może
stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych.
Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinni złożyć kompletny
wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miasta Starogard
Gdański przy ul. Gdańskiej 6 – w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 01) w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2019 r. Formularz wniosku dostępny jest:
• w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18 – pok. nr
127 (budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1),
• w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6 w Biurze Obsługi
Klienta (pok. nr 01),
• na stronach internetowych Urzędu: www.starogard.pl lub www.
czystemiasto.starogard.pl.
Uwaga: wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po 17
maja 2019 r. nie będą rozpatrywane!
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Zginął, by inni mogli żyć
Zygmunt Grochocki – druh 1 Starogardzkiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, zasłużony w walce o wolność ojczyzny – ma swój skwerek w Starogardzie
Gdańskim.
Zygmunt Grochocki urodził się
w 1922 roku we wsi Barłożno na
Kociewiu. W 1936 rozpoczął naukę
w starogardzkim gimnazjum, gdzie
powstała 1 Starogardzka Drużyna
Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki.
Kiedy w 1941 roku w Zelgoszczy formułowała się organizacja konspiracyjna Jaszczurka, druh Zygmunt od
razu się do niej zgłosił. W 1942 roku
trafił do wojska niemieckiego i wyjechał na front. Już w trakcie rekrutacji
prowadził agitacyjną działalność
konspiracyjną wśród kolegów, którzy tak jak on wcieleni zostali do niemieckiej armii. W roku 1942 został
przeniesiony do Francji. Tam szybko

nawiązał kontakty z francuskim ruchem oporu, jednocześnie rekrutował nowych członków do Jaszczurki.
W styczniu 1943 roku Niemcy go
aresztowali. Za działalność konspiracyjną Polaków wcielonych
do niemieckiego wojska Zygmunt
Grochocki został skazany na śmierć.
Miał 20 lat, gdy go rozstrzelano.
Uchwałą Rady Miasta radni nazwali
jego imieniem skwer u zbiegu ulic
Hallera i Mickiewicza, gdzie stoi Pomnik Poległych i Zamordowanych
Harcerzy w latach 1939-1945.
Pomysłodawcą nazwania skweru
był radny Zbigniew Kotlewski.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
dla Rodziny i Przyjaciół
z powodu śmierci
Śp.

Alojzego Grubby

wieloletniego i oddanego
działacza sportowego
składają
Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański
Anna Benert

Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Miasta
– w każdą środę w godz. od 15:30
do 16:30 w Urzędzie Miasta, pok.
108
Radni klubu radnych „Nasz
Starogard”
– w każdą środę w godz. od 15:00
do 16:00 w Urzędzie Miasta, pok.
108
Radni klubu radnych „Prawo
i Sprawiedliwość”
– w każdy wtorek w godz. 15:00 do
16:00 w Urzędzie Miasta, pok. 108
Radni klubu radnych „Koalicja
Obywatelska”
– w każdy czwartek w godz. od
16:30 do 18:00 w Biurze Poselskim
Posła na Sejm RP Sławomira
Neumanna, ul. Kilińskiego 11
w Starogardzie Gd.
Można też umawiać się
telefonicznie pod numerem Biura
Rady Miasta 58 530 60 25.

Zgony
1. Maria Jachowska l. 88
2. Regina Zwiefka l. 67

3. Rajmund Kwiatkowski l. 68
4. Marek Plicki l.58

5. Ryszard Łakatyszewski l. 66
6. Stefania Karpińska l. 79

7. Janina Rosochowicz l. 83
8. Henryk Sznaze l.72

9. Zbigniew Stefaniak l. 67
10. Henryk Wąsik l. 80

11. Stanisława Nelke l. 90
12. Roman Potulski l. 76

13. Mieczysław Kwaśniewski l. 67
14. Robert Nadolski l. 43
15. Feliks Kordecki l. 69

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

17. Zbigniew Machalewski l. 79
18. Pelegia Chrominska l. 87
19. Jerzy Bogun l. 71

20. Maria Olszewska l. 82

Śp.

Ireny Krzykowskiej
wieloletniego prezesa Terenowego Koła Związku
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników
w Starogardzie Gdańskim
oraz Związku Kombatantów, Osób Represjonowanych
i Żołnierzy Wojska Polskiego Powiatu Starogardzkiego,
członka Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta
Starogard Gdański.
Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim
składają
Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański
Anna Benert

16.Kazimiera Gołębiewska l. 84

Prezydent Miasta
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

21. Aniela Piątek l. 82

22. Tadeusz Molin l. 65
23. Irena Stosik l. 79

24. Kazimierz Szmagliński l. 80

25. Władysława Zaworska l. 93
26. Zuzanna Michno l. 90
27. Danuta Glazer l. 84

28. Halina Pobłocka l. 92
29. Henryk Glenski l. 77

30. Stanisław Anhalt l. 69
31. Anna Materna l. 48

32. Tadeusz Pufelski l. 62

33. Irena Kobylańska l. 86
34. Stanisław Jóźbik l. 96

35. Mieczysław Michnowski l. 94

OBWIESZCZENIE
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OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 ROKU
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019r., poz. 684)
Prezydent Miasta Starogard Gdański podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 26 maja 2019 roku.
NUMER OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

1.

al. Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Osiedlowa.

2.

Bociania, Chrztu Polski, Dąbka, Dobrzańskiego-Hubala, Dominika, Generała Augusta Fieldorfa „Nila”, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia,
Kalinowskiego, Kleeberga, Kormorania, Kutrzeby, Krucza, Łabędzia, Niemojewskiego, Obrońców Poczty Gdańskiej, Pawia, Pola,
Rogali, Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Sowia, Starzyńskiego, Stolarska, Sucharskiego, Świętojańska, Unruga, Zamenhofa,
Żabia, Żurawia.

3.

Derdowskiego, Graniczna, Grzybka, Kocborowska, Kręta, Kryzana, Kwiatowa, Łąkowa, Nagórskiego,
Skarszewska bez n-ru 2, Księdza Podpułkownika Wryczy, Kardynała Wyszyńskiego, Żytnia.

Poprzeczna,

Sadowa,

Przedszkole Nr 3,
al. Wojska Polskiego 8b,
83-200 Starogard Gdański
Szkoła Podstawowa Nr 6,
ul. Dominika 32,
83-200 Starogard Gdański
Dyrekcja Szpitala,
ul. Skarszewska 7,
83-200 Starogard Gdański

Brzozowa, Ceynowy, Dmowskiego, Gdańska, Hillar, Kochanki, Kochanki-Leśnictwo, Kochanki – Strażnica Kolejowa, Kolejowa,
Kołłątaja, Legionów, Leśna, Północna, Skorupki, Słowackiego, Wybickiego.

Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Wybickiego 17,
83-200 Starogard Gdański

Buchholza, Curie-Skłodowskiej, Gimnazjalna, Hallera, Iwaszkiewicza, Mickiewicza, Nad Wierzycą, Sikorskiego, Skarszewska nr 2,
św.Elżbiety.

I Liceum Ogólnokształcące,
ul. Hallera 34,
83-200 Starogard Gdański

Korczaka, Krasickiego, Lipowa, Majowa, Traugutta, Tuwima, Wiosenna, Zielona.

Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Traugutta 2,
83-200 Starogard Gdański

7.

Basztowa, Boczna, Browarowa, Chojnicka, Kanałowa, Kellera, Kilińskiego, Kozia, Krótka, Krzywa, Trakt Ariego Izaaka Goldfarba,
Norwida, Olimpijczyków Starogardzkich, Owidzka, Paderewskiego, Plac 16 Dywizji, Plac Koszarowy, Podgórna, Przy Młynie, Rycerska,
Rynek, Sambora, Sobieskiego, Spichrzowa, Szewska, Tczewska, Unii Europejskiej, Wodna, Zajezdna.

Dom Rzemiosła,
ul. Chojnicka 2,
83-200 Starogard Gdański

8.

Asnyka, Droga Owidzka, Hermanowska, Heweliusza, Jabłowska, Jaszczurkowców, Kościuszki, Pelplińska, Pillara, Prusa,
Przedmieście, Przejezdna, Sychty, Wiśniowa.

4.
5.

6.

Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Pelplińska 3,
83-200 Starogard Gdański
Szkoła Podstawowa Nr 4,
al. Jana Pawła II 4,
83-200 Starogard Gdański

9.

Farmaceutów, Konopnickiej, ul.Kopernika, Orzeszkowej, Sienkiewicza.

10.

al. Jana Pawła II,

11.

Bądkowskiego, Pomorska, ul. Szumana, Osiedle Szumana, Osiedle 800-lecia, Wróblewskiego, Żeromskiego.

Przedszkole Nr 6,
al. Jana Pawła II 5,
83-200 Starogard Gdański

12.

Osiedle Kopernika do n-ru 15.

Przedszkole Nr 5,
al. Jana Pawła II 8,
83-200 Starogard Gdański

13.

Osiedle Kopernika od n-ru 23.

Spółdzielczy Dom Kultury,
ul. Reymonta 1,
83-200 Starogard Gdański

14.

15.

16.

17.

al. Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino, Cesarza, Chełmońskiego, Gryfa Pomorskiego, Kleszczyńskiego,
Okulickiego, Osiedle Nad Stawem, Rodziny Czosków, Staszica, Stefańskiego.

Starogardzkie Centrum Kultury,
al. Jana Pawła II 3,
83-200 Starogard Gdański

Maczka, Matejki,

Szkoła Podstawowa Nr 8,
al. Jana Pawła II 10,
83-200 Starogard Gdański

Blocka, Bohaterów Westerplatte, Braterska, Bukowa, Bursztynowa,Dąbrowskiego, Dębowa, Drzymały, Dzierżonia, Grabowa, Jaworowa,
Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasprzaka, Kasztanowa, Kociewska, Korytybska, Lange, Leszczynowa, Lubichowska, Ogrodowa, Osiedle
Nadzieja, Reymonta, Rodzinna, Skośna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Złota, Żwirki i Wigury.

Przedszkole Nr 4,
ul. Reymonta 7,
83-200 Starogard Gdański

al. Niepodległości, Okrężna, Osiedle 60-lecia Odzyskania Niepodległości.

Przedszkole Nr 10,
os. 60-lecia 8,
83-200 Starogard Gdański

Balewskiego, Bilikiewicza, Droga Nowowiejska, Jacobsonów, Kopicza, dr. Maja, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Schwabe, Szpitalna,
Zblewska.

Przedszkole Nr 8,
os. Konstytucji 3 Maja 15,
83-200 Starogard Gdański
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18.

19.

20.

21.
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Gertrudy Babilińskiej, Bohaterów Getta, Borówkowa, Brejskiego, Broniewskiego, Danusi, Dolna, Alojzego Pawła Gusowskiego, Górna,
Jagodowa, Jeżynowa, Malinowa, Nierzwickiego, Osiedle Nad Jarem, Powstańców Warszawskich, Poziomkowa, Przanowskiego,
Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, Sędzickiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Szarych Szeregów, Szturmowskiego, Wiejska,
Zbożowa, Zachodnia, Żołnierzy Wyklętych.

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Zblewska 18,
83-200 Starogard Gdański

2 Pułku Szwoleżerów, Bajana, Chopina, Działkowa, Harcerska, Jagiełły, Magazynowa, Murarska, Orlińskiego, Parkowa, Piaskowa,
Piłsudskiego, Polna, Rzeczna, Skalskiego, Skarżyńskiego, Sportowa, Ściegiennego.

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szwoleżerów 4,
83-200 Starogard Gdański

Juranda ze Spychowa, Osiedle Piastów.

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Zblewska 18,
83-200 Starogard Gdański

Abrahama, Andersa, Antoniego Górskiego, Cicha, Darowana, Druha Franciszka Piechowskiego, Edmunda Falkowskiego, Kraziewicza,
Księżycowa, Józefa Milewskiego, Obrońców Wybrzeża, Południowa, Rataja, Ryszarda Rebelki, Rolna, Jana Schulza, Słoneczna,
Szornaka, Witosa.

Szkoła Podstawowa Nr 8,
al. Jana Pawła II 10,
83-200 Starogard Gdański
Kociewskie Centrum Zdrowia
Sp. z o.o., ul. Balewskiego 1,
83-200 Starogard Gdański

22.

Obwód odrębny: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

23.

Obwód odrębny: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych,
ul. Skarszewska 7,
83-200 Starogard Gdański

24.

Obwód odrębny: Areszt Śledczy.

Areszt Śledczy,
ul. Kościuszki 30a,
83-200 Starogard Gdański

25.

Obwód odrębny:Dom św. Elżbiety.

Dom św. Elżbiety,
ul. Hallera 27,
83-200 Starogard Gdański

Lokale nr 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 21 dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gdańsku I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Starogard Gdański najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
									
									
Prezydent Miasta Starogard Gdański
									
/-/ Janusz Stankowiak

2 maja i 21 czerwca Urząd Miasta nieczynny
Informujemy, że 2 maja i 21 czerwca 2019 r. Urząd Miasta Starogard Gdański będzie nieczynny.
W zamian otwarty będzie w sobotę 11 maja w godz. 7:30-15:30 oraz w sobotę 25 maja w godz.
7:30-14:00.

PRZETARGI
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski, KW GD1A/00034706/3, obr. 1, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

1

2

3

4

6

7

1.

5/11

3.321

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane

5
325 600,00

32 560,00

3 260,00

2.

5/12

5.414

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane

504 800,00

50 480,00

5 050,00

3.

5/13

3.952

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane

387 500,00

38 750,00

3 880,00

4.

5/14

6.091

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane

567 900,00

56 790,00

5 680,00

5.

5/15

3.194

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane

313 200,00

31 320,00

3 140,00

6.

5/16

13.514

A.29.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące funkcji podstawowej, wbudowane

1 260 000,00

126 000,00

12 600,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz przepisami
prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1-6 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3. Przez nieruchomości wymienione w poz. 4-6 (przy wschodniej granicy działek - wzdłuż ul. Skarszewskiej) przebiegają
sieci: energetyczna, gazowa i wodociągowa. Konieczność ustanowienie na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do sieci wodociągowej znajdujących się na działkach nr 5/14,
5/15 i 5/16, obr. 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz 10:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3
dni od daty przetargu. Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska
6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306082.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Wojska Polskiego 36, zlokalizowanego na IV piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 101, obręb 13, o powierzchni 626 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00013133/2:
Powierzchnia użytkowa lokalu w m2
1
25,58

Ilość pokoi/izb
2
1 + kuchnia

Udział w gruncie i w częściach wspólnych
3
0,0105

Cena wywoławcza w zł
4
73 000,00

Wadium zł
5
7 300,00

Postąpienie minimalne w zł
6
730,00

W dziale II księgi wieczystej nr GD1A/00013133/2 widnieje wzmianka o nieujawnionym wpisie wniosku nr Dz.KW./GD1A/768/19/3 z dnia 28.01.2019 r. dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00013133/2 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności
domu i w prawie wieczystego użytkowania terenu. Wpisano dnia 31.12.1976 r.”. Do lokalu mieszkalnego nr 59 przynależy udział w częściach wspólnych nieruchomości i w prawie własności gruntu działki nr 101 w obrębie
13. Dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego stało się prawem własności z dniem 01.01.2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co potwierdza wydane w dniu 22.01.2019 r. zaświadczenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr WGGGIR.6826.3.2019, dostarczone do Sądu Rejonowego
w Starogardzie Gdańskim, w celu uwidocznienia stosownych praw w księdze wieczystej nr GD1A/00013133/2. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego. Mieszkanie będzie można oglądać: 3 i 17 kwietnia 2019 r. w godzinach od 14:00-15:00. Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r.
(środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank
Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy. 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kopernika 32f wraz z pomieszczeniem strychowym, zlokalizowanych na III piętrze budynku (poddasze użytkowe),
znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 65/1, obręb 23, o powierzchni 1 265 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr
GD1A/00035824/3:
Powierzchnia użytkowa lokalu, pom. strychowego i piwnicy w m2

Ilość pokoi/izb

Udział w gruncie i w częściach wspólnych

Cena wywoławcza
w zł

Wadium
w zł

Postąpienie
minimalne
w zł

16,93 + 34,93 + 2,72

1+strych

0,0367

35 000,00

3 500,00

350,00

W dziale II księgi wieczystej nr GD1A/00035824/3 widnieje wzmianka o nieujawnionym wpisie wniosku nr Dz.KW./GD1A/2647/19/1 z dnia 11.03.2019 r. dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na
podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r.
W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00035824/3 widnieją wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość:
1) wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 30.01.1997 r.,
2) ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym co do udziału w nieruchomości wspólnej właściciela lokalu nr 37 objętego kw nr GD1A/00036571/1
W dziale IV księgi wieczystej nr GD1A/00035824/3 widnieje wpis: „Łam 4 wpis: wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano
dnia 30 stycznia 1997 roku”.
Do lokalu mieszkalnego nr 45 przynależy udział w częściach wspólnych nieruchomości i w prawie własności gruntu działki nr 65/1 w obrębie 23. Dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego stało się prawem
własności z dniem 01.01.2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co potwierdza
wydane w dniu 07.03.2019 r. zaświadczenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr WGGGIR.6826.29.2019, dostarczone do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, w celu uwidocznienia stosownych praw
w księdze wieczystej nr GD1A/00035824/3. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa
energetycznego. Mieszkanie będzie można oglądać: 25 kwietnia br. i 8 maja br. w godzinach od 14:00-14:30.
Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 9 maja 2019 r. (czwartek) na konto
Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulic: Krętej i Granicznej, KW GD1A/00034706/3, obr. 5, według wykazu w tabelce:
Nr
działki

Pow.
w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3

4

1.

187/9

963

2.

187/11

3.

Cena wywoławcza w zł (zawiera
wartość i podatek VAT - 23%)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

116 300,00

11 630,00

1 170,00

959

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

115 700,00

11 570,00

1 160,00

187/73

1.264

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (05.MN)

142 900,00

14 290,00

1 430,00

4.

187/74

1.264

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (05.MN)

142 900,00

14 290,00

1 430,00

5.

187/75

1.264

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (05.MN)

142 900,00

14 290,00

1 430,00

6.

187/76

736

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (05.MN)

88 800,00

8 880,00

890,00

7.

187/77

735

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (05.MN)

88 700,00

8 870,00

890,00

8.

187/78

764

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (05.MN)

92 200,00

9 220,00

930,00

9.

187/79

1.237

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (05.MN)

139 900,00

13 990,00

1 400,00

10.

187/80
187/99

1.097
276

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

155 200,00

15 520,00

1 560,00

11.

187/7
187/100

803
173

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

117 800,00

11 780,00

1 180,00

12.

187/81

1.460

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

165 100,00

16 510,00

1 660,00

13.

187/82

1.510

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

170 700,00

17 070,00

1 710,00

14.

187/83

1.503

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

169 900,00

16 990,00

1 700,00

15.

187/84

964

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

110 800,00

11 080,00

1 110,00

16.

187/85

964

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

110 800,00

11 080,00

1 110,00

17.

187/86

871

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się
sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

110 100,00

11 010,00

1 110,00

18.

187/87

872

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się
sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

110 200,00

11 020,00

1 110,00

19.

187/88

871

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi nieuciążliwe, dopuszcza się
sytuowanie budynków gospodarczych, altan, garaży (06.MN,U)

110 100,00

11 010,00

1 110,00

20.

187/90

1.505

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, altan, garaży (02.MN)

170 200,00

17 020,00

1 710,00

21.

187/91

1.668

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, garaży (02.MN)

188 500,00

18 850,00

1 890,00

22.

187/92

886

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, garaży (02.MN)

101 900,00

10 190,00

1 020,00

23.

187/93

1.177

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, garaży (02.MN)

133 100,00

13 310,00

1 340,00

24.

187/94

780

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, garaży (02.MN)

94 100,00

9 410,00

950,00

25.

187/96

739

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się sytuowanie budynków
gospodarczych, garaży (02.MN)

89 200,00

8 920,00

900,00

Lp.
1

2

5

6

7

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. dzialek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagowspodarowania dla tego terenu oraz przezpisami
prawa. Nieruchomości ww. (poz. 1-25) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 stycznia 2019 r., a drugi 13 marca 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 10:30 w Sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 9
maja 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok.
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306082.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Wojska Polskiego 30, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działkach oznaczonych w ewidencji nieruchomości nr: 134, 135, 136, 137, 131/5 obręb 13, o łącznej powierzchni 1 179 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00014498/5:
Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Ilość pokoi/izb

Udział w gruncie i w częściach wspólnych

Wadium w zł

Postąpienie minimalne zł

1

2

3

Cena wywoławcza w zł
4

5

6

121,02

3+2 kuchnie

0,1261

190 000,00

19 000,00

1 900,00

W dziale I księgi wieczystej nr GD1A/00014498/5 wpisano prawo, że każdoczesnym właścicielom tej nieruchomości przysługuje nieodpłatna, na czas nieoznaczony służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez
działki: nr 103 obszaru 0.01.17 ha, nr 104/7 obszaru 0.01.45 ha i nr 133/3 obszaru 0.00.34 ha, objęte księgą wieczystą nr GD1A/00060348/6.
W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00014498/5 wpisano obciążenie:
1) wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności domu i w prawie wieczystego użytkowania. Wpisano dnia 27.09.1978 r.,
2) ograniczone prawo rzeczowe:
a) służebność gruntową drogi polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 131/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 131/2 objętej księgą wieczystą nr 35554 - wpisano w księdze
wieczystej nr GD1A/00033301/7 tu do łącznego współobciążenia przeniesiono z księgi wieczystej nr GD1A/00033301/7,
b) służebność gruntową drogi polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 131/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 131/4 objętej księgą wieczystą nr 35555 - wpisano w księdze
wieczystej nr GD1A/00033301/7 tu do łącznego współobciążenia przeniesiono z księgi wieczystej nr GD1A/00033301/7,
c) służebność gruntową drogi polegającą na prawie przechodu i przejazdu drogą konieczną przez działkę nr 131/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 131/3 objętej księgą wieczystą nr 36901 - wpisano w księdze wieczystej nr GD1A/00033301/7 tu do łącznego współobciążenia przeniesiono z księgi wieczystej nr GD1A/00033301/7,
d) służebność gruntową drogi polegającą na prawie przechodu i przejazdu drogą konieczną przez działkę nr 131/5 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 131/1 objętej księgą wieczystą nr 35359 - wpisano w księdze wieczystej nr GD1A/00033301/7 tu do łącznego współobciążenia przeniesiono z księgi wieczystej nr GD1A/00033301/7,
3) ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością
a) nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową przejazdu i przechodu przez działkę nr 131/5 obszaru 0.03.89 ha i działkę nr 137 obszaru 0.02.36 ha na rzecz każdoczesnych właścicieli zabudowanych garażami: - działki nr 131/1 objętej księgą wieczystą nr GD1A/00035359/2 - działki nr 131/2 objętej księgą wieczystą nr GD1A/00035554/9 - działki nr 131/3 objętej księgą wieczystą nr GD1A/00036901/4
- działki nr 131/4 objętej księgą wieczystą nr GD1A/00035555/6,
b) nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową polegającą na prawie korzystania przez każdoczesnych właścicieli /użytkowników wieczystych/ nieruchomości władnących objętych księgą wieczystą nr GD1A/00032956/6, księgą wieczystą nr GD1A/00016303/6 i księgą wieczystą nr GD1A/00033658/4 ze śmietnika znajdującego się na działce nr 131/5.
Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego. Mieszkanie będzie można oglądać: 24 kwietnia br. i 8 maja br w godzinach od 14:00-15:00. Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 11:00. Wadium w pieniądzu
należy wnieść najpóźniej do 9 maja 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. 14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 10:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający
może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 56 położonego w Starogardzie Gdańskim przy al. Wojska Polskiego 36, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 101, obręb 13, o powierzchni 626 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00013133/2:
Powierzchnia użytkowa lokalu w m2
1

Ilość pokoi/izb
2

Udział w gruncie i w częściach wspólnych
3

Cena wywoławcza w zł
4

Wadium w zł
5

Postąpienie minimalne w zł
6

25,58
1 + kuchnia
0,0105
74 000,00
7 400,00
740,00
W dziale II księgi wieczystej nr GD1A/00013133/2 widnieje wzmianka o nieujawnionym wpisie wniosku nr Dz.KW./GD1A/768/19/3 z dnia 28.01.2019 r. dot. przekształcenia użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00013133/2 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności
domu i w prawie wieczystego użytkowania terenu. Wpisano dnia 31.12.1976 r.”. Do lokalu mieszkalnego nr 56 przynależy udział w częściach wspólnych nieruchomości i w prawie własności gruntu działki nr 101 w obrębie
13. Dotychczasowe prawo użytkowania wieczystego stało się prawem własności z dniem 01.01.2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co potwierdza wydane w dniu 22.01.2019 r. zaświadczenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański nr WGGGIR.6826.3.2019, dostarczone do Sądu Rejonowego
w Starogardzie Gdańskim, w celu uwidocznienia stosownych praw w księdze wieczystej nr GD1A/00013133/2. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego. Mieszkanie będzie można oglądać: 3 i 17 kwietnia 2019 r. w godzinach od 14:00-15:00. Przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 r.
(środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański – Bank
Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy. 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium na ww. lokal w celu wydania karty zgłoszenia
uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach np. wystąpienie z roszczeniem osoby trzeciej – ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, pokój 204, II piętro, tel. 58 5306076.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

SZÓSTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Skośnej, KW GD1A/00024991/4, obr. 32, według wykazu w tabelce:
Lp.
1

1.

Nr działki
2

Pow. w m2
3

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT) w zł

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

163 000,00

16 300,00

1 630,00

4

5

6

7

13/106

1.681

2.

13/107

1.339

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

130 000,00

13 000,00

1 300,00

3.

13/108

1.312

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

128 000,00

12 800,00

1 280,00

4.

13/109

1.049

E.109.MN.2-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

102 000,00

10 200,00

1 020,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz
przepisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 - 4 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00024991/4.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2018 r., drugi 27 czerwca 2018 r., trzeci 5 września 2018 r., czwarty 31 października 2018 r. a piąty 23 stycznia 2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa) o godz 10:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do
dnia 9 maja 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.
W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok.
204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306082.

kwiecień 2019

15

PRZETARGI

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Iwaszkiewicza, KW GD1A/00024974/9, obr. 12, według wykazu w tabelce:
Cena wywoławcza
(zawiera 23% VAT)

wadium

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

5

6

630 000,00 zł

63 000,00 zł

6 300,00 zł

11 962

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

460 000,00 zł

46 000,00 zł

4 600,00 zł

179/160

8 950

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

380 000,00 zł

38 000,00 zł

3 800,00 zł

179/161

15 099

3.P, U - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji, z dopuszczeniem funkcji usł. administracji, biur związanych z prowadzoną działalnością

630 000,00 zł

63 000,00 zł

6 300,00 zł

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

179/157

15 484

2.

179/158

3.
4.

postąpienie
minimalne
7

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy w/w działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz
przepisami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2 oraz w poz. 4 wolne są od obciążeń i zobowiązań. Dla każdoczesnego nabywcy nieruchomości wymienionej w poz. 3 wymagane jest ustanowienie na niej
służebności gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu zapewnienia tymczasowego dostępu do rowu odpływowego na działce nr 179/160 oraz dostępu do projektowanego w miejsce rowu - kanału
deszczowego na działce nr 179/160. Pierwszy przetarg przeprowadzono 12 grudnia 2018 r., a drugi 27 marca 2019 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz 10:30 w sali
102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000
0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. W dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) od godz. 12:00 do
15:00 w pokoju nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem nr działki w celu wydania karty zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych
przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu Bliższych informacji dotyczących nieruchomości objętych ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela
Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075. Informacji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania w/w nieruchomości udziela Wydział Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208, II piętro, tel. (58) 5306082.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę części nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Rynek oznaczonej w ewidencji nieruchomości jako działka nr 238/6 w obrębie 17 o powierzchni nieprzekraczającej
800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD1A/00039039/1, przeznaczonych pod lokalizację dwóch „okresowych ogródków gastronomicznych” – każdy
ogródek o powierzchni do 400 m2, według wykazu w tabelce:
Lp.
1
1.

Pow. w m2
2
do 400

Wysokość wywoławczego czynszu miesięcznego netto (plus 23% podatku VAT)
3
4 000,00 zł

Wadium
4
400,00 zł

Postąpienie minimalne
5
40,00 zł

Wysokość kaucji
6
2 000,00 zł

2.
do 400
4 000,00 zł
400,00 zł
40,00 zł
2 000,00 zł
Lokalizacja ogródków gastronomicznych – część południowa Rynku, pomiędzy budynkiem Ratusza a kamienicami od nr 11 do 16.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim: dla terenu
oznaczonego symbolem 51-U/KDD/KX: funkcja podstawowa: teren zabudowy usługowej (usługi z zakresu administracji, kultury, handlu detalicznego, gastronomii), dróg publicznych dojazdowych i ciągów pieszych; Do
wylicytowanego czynszu miesięcznego należy doliczyć 23% podatku VAT i zaliczki na poczet opłat za korzystanie z mediów (zużycie: prąd, woda i kanalizacja), za wywóz nieczystości stałych (śmieci).
Miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości ustalonej w przetargu płatny będzie z góry do 25 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański. Dzierżawca zobowiązany będzie do płacenia podatku od
nieruchomości i ubezpieczenia prowadzonej działalności. Maksymalny okres dzierżawy wynosi 3 lata z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku naruszenia jakiegokolwiek warunku umowy przez Dzierżawcę. Umowa – za zgodą obu stron
– może zostać zawarta tylko na okres prowadzenia działalności i kontynuowana w okresie 3-letnim. Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy – w ciągu 30 dni, licząc od dnia przetargu.
Określa się czas funkcjonowania ogródków: od poniedziałku do czwartku i w niedzielę od 10:00 do 22:00, w piątki i soboty od godz. 10:00 do 24:00, z możliwością wydłużenia godziny pracy w sytuacjach, o których mowa
w Zarządzeniu Nr 37/01/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21.01.2019 r. w sprawie określenia zasady lokalizacji okresowych ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, w tym w pasie drogowym dróg publicznych gminnych, w obszarze Starego Miasta
Zagospodarowanie terenu musi być zgodne z zasadami, o których mowa w Zarządzeniu Nr 37/01/2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21.01.2019 r. w sprawie określenia zasady lokalizacji okresowych ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, w tym w pasie drogowym dróg publicznych gminnych, w obszarze Starego Miasta.
Opracowanie zawierające sposób urządzenia i funkcjonowania ogródków gastronomicznych musi być uzgodnione z Powiatowym Konserwatorem Zabytków (PKZ) oraz zaopiniowane przez Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gdański (WPIU). Opinia wydawana jest przez WPIU w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia dokumentacji do Urzędu Miasta Starogard Gdański.
Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uiszcza kaucję w wysokości 2 000,00 zł w terminie do dnia podpisania umowy dzierżawy. Gmina Miejska Starogard Gdański może wykorzystać wpłaconą kaucję w przypadku
zalegania w płatności czynszu lub rozliczania zużycia mediów lub poniesienia przez Gminę kosztów związanych ze sprzątaniem terenu ogródka i terenu bezpośrednio z nim sąsiadującego (na szerokości 2 metrów) itd.
W przypadku nie wykorzystania kaucji, kaucja ulega zwrotowi po rozwiązaniu umowy na konto wskazane przez Dzierżawcę. Dzierżawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w odrębnym zawiadomieniu do uzupełnienia kaucji w przypadku jej wykorzystania w jakimkolwiek czasie trwania umowy do wysokości 2 000,00 zł. Nie uzupełnienie wpłaty kaucji we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy dzierżawy w trybie
natychmiastowym – bez wypowiedzenia. Zaplecze sanitarne/toalety dla klientów korzystających z usług ogródka gastronomicznego muszą zostać zabezpieczone przez Dzierżawcę.
Uczestnik przetargu, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt wykona niezbędne inwestycje, w tym ustawi „gastronomiczny ogródek” bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie
trwania umowy dzierżawy, jak i po jej rozwiązaniu. Przedłożenie ww. uzgodnienia PKZ i pozytywnej opinii WPIU we wskazanym terminie jest warunkiem, łącznie z wpłaconym prawidłowo wadium, uczestnictwa
w przetargu. Pierwszy przetarg ogłoszono na dzień 20.03.2019 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 11:50, w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 9 maja 2019 r.
(czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji lub ulega przepadkowi w razie
uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 9:00 do 15:00 w pok. 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym, dowodem wniesienia wadium na dzierżawę pod „gastronomiczny ogródek” i uzgodnieniem PKZ i pozytywną opinią WPIU - w celu wydania karty uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306076, informacje o przeznaczeniu – Wydział Planowania i Urbanistyki tel.58 530-6079.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) - Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Korytybskiej (V przetarg) – działka nr 37/3 o pow. 21 732 m², obręb 32, KW 33982;
cena wywoławcza (w tym 23 % VAT) 470 000,00 zł (czterystasiedemdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 47 000,00 zł (czterdzieścisiedemtysięcyzłotych); postąpienie minimalne 4 700,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej nieruchomość leży w strefie oznaczonej
symbolem (przeważająca część) 23.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i (niewielka część) 21.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Przez działkę nr 37/3, obr. 32 przebiegają napowietrzne linie energetyczne, w północnej części linia średniego napięcia i przez środek działki linia wysokiego napięcia. Wzdłuż ulicy Korytybskiej przebiega sieć wodociągowa, linia energetyczna i linia telekomunikacyjna. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Pierwszy przetarg przeprowadzono 23 maja 2018 r., drugi 12 września 2018 r., trzeci 12 grudnia 2018 r., a czwarty 27 marca 2019 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) w sali
nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 13 czerwca 2019 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański - Bank Spółdzielczy
w Starogardzie Gdańskim Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) od godz. 1200 do 1500 w pok. nr 204 należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wniesienia wadium z zaznaczeniem numeru działki w celu wydania karty
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. W uzasadnionych przypadkach ogłaszający może odstąpić od przetargu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przetargu.
Informacje: o przetargu – Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. 204, tel. 58-5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania – Wydział Planowania
i Urbanistyki tel. 58-5306082.

ZAPOWIEDZI IMPREZ
26 kwietnia

12 maja

Godz. 15.00-17.00, Miejska
Biblioteka Publiczna
im. ks. Bernarda Sychty,
„Popołudnie gier” (gry
planszowe i karciane)

Korty Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul.
Olimpijczyków 1, OSiR OPEN
– Turniej Tenisa Ziemnego

18 maja

27 kwietnia
Godz. 12.00-14.00, Miejska
Biblioteka Publiczna im. ks.
Bernarda Sychty, „Wspólne
czytanie”

Godz. 16.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Kotwica
Kołobrzeg

Godz. 15.00, Hala Sportowa
im. Gerarda Podolskiego przy
ul. Hallera 19A, eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Boksie

19 maja
Godz. 11.00, Stadion Miejski im.
Kazimierza Deyny, mecz V ligi
Beniaminek 03 Starogard –
Spójnia Sadlinki

Godz. 16.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz
III ligi KP Starogard –
Górnik Konin

21 maja

28 kwietnia

Godz. 14.30, Hala Sportowa
im. G. Podolskiego, Turniej
piłki siatkowej Kinder+

Godz. 11.00, Hala Sportowa
im. Gerarda Podolskiego przy
ul. Hallera 19A, eliminacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Boksie

25-26 maja

Godz. 17.45, Miejska Hala
Sportowa im. Andrzeja
Grubby, mecz Polskiej Ligi
Koszykówki SKS Polpharma
Starogard Gdański – Legia
Warszawa

Stadion Miejski im. Kazimierza
Deyny, Eliminacje Deyna
Cup 2019

1 maja

29 maja

Godz. 09.45, Ośrodek Sportu
i Rekreacji, Rajd Rowerowy
z OSiRem

Godz. 17.30, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz III
ligi KP Starogard – Bałtyk
Gdynia

4 maja
Godz. 17.00, Stadion Miejski
im. Kazimierza Deyny, mecz V
ligi Beniaminek 03 Starogard
– Keramzyt Szprudowo

11 maja
Godz. 14.00, Stadion Miejski im.
Kazimierza Deyny, studencki
mecz towarzyski w piłkę
nożną Polska – Chiny
Korty Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul.
Olimpijczyków 1, OSiR OPEN
– Turniej Tenisa Ziemnego

3 maja

