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Dziękujemy!
Walka z pandemią koronawirusa jest trudnym wyzwaniem dla nas wszystkich. 14
kwietnia, rozpoczęliśmy akcję „Zamaskowani”, dzięki której do rąk mieszkańców
miasta trafiły maseczki ochronne. Wierzymy, że dzięki nim możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i tym samym uratować niejedno ludzkie życie.

P

roces dystrybucji w tym trudnym
dla nas wszystkich czasie nie był
łatwy, dlatego dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość.
Słowa uznania, które kierujecie do
nas w związku z przeprowadzoną akcją mają dla nas ogromne znaczenie.
Naszym celem było, aby maseczki dotarły do wszystkich mieszkań

i abyście dzięki nim czuli się bezpiecznie w czasie epidemii.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
wsparcie pracowników Urzędu Miasta, którzy zajęli się ich pakowaniem

oraz pomoc osób, które włączyły się
w dystrybucję. To dzięki nim wszystkim, udało nam się ten cel wspólnie
zrealizować. Dziękujemy!

Pamiętajcie!
JesteśMY z Wami, walczyMY razem!
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Otwarcie ul. Paderewskiego

Winda usprawni życie

Od 14 kwietnia można jeździć ulicą Paderewskiego. Na południową stronę
Rynku wróciły także autobusy MZK.

Firma Stella Sp.zo.o. ze Starogardu Gdańskiego
wybuduje windę i klatkę schodową, czyli zlikwiduje bariery architektoniczne w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej.
Koszt inwestycji to 700 tys. zł. Prace mają zakończyć się podczas wakacji.

P

rzypominamy, że prace prowadzone są dalej na Placu 16 Dywizji i ul. Kellera. Na terenie objętym inwestycją, wybudowano nowy
wodociąg oraz rozdzielono kanalizację ogólnospławną na kanalizację
sanitarną i deszczową. W ramach
projektu przebudowano całą infrastrukturę podziemną, czyli kable
energetyczne, telekomunikacyjne
oraz gazociąg. Po zakończeniu prac
ziemnych, teren zostanie oświetlony i będzie monitorowany.

Koszt całej inwestycji to ok.
3,4 mln zł. Inwestycja jest współ-

finansowana ze środków unijnych
w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem
Metropolitalnym Trójmiasta RPO
WP 2014-2020.

Zostaw 1% swojego podatku
w Starogardzie Gdańskim
Rozliczanie PIT 2019 może przynieść wiele korzyści innym, także samemu miastu. Twój 1% może wspomóc starogardzkie organizacje pożytku
publicznego. Złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT w Starogardzie
Gdańskim może zasilić budżet miasta. Lista organizacji:
Starogardzkie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”, KRS: 0000168137
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”, KRS: 0000174927
Stowarzyszenie Wspomagające osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”, KRS: 0000174929
Klub Sportowy Beniaminek 03, KRS: 0000212950
Fundacja Szpitala Św. Jana, KRS: 0000235020
Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny, KRS: 0000629539
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, KRS: 0000258173
Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, KRS: 0000293928
Klub Piłkarski „Starogard”, KRS: 0000318946
Stowarzyszenie „Nasz Starogard”, KRS: 0000380607
Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie, KRS: 0000021452
Fundacja - Dom Św. Elżbiety „Nie Będziesz Sam”, KRS: 0000431399
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, KRS 0000204426 z dopiskiem CPD w Starogardzie Gdańskim
Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, KRS: 0000099691 z dopiskiem: Koło Powiatowe PZN w Starogardzie Gdańskim
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, z informacją: KRS: 0000273799 z dopiskiem: Hufiec ZHP
w Starogardzie Gdańskim
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, KRS: 0000154454 z dopiskiem: Oddział w Starogardzie Gdańskim
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, KRS: 0000069730 z dopiskiem: Schronisko
w Starogardzie Gdańskim
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, KRS: 0000114618 z dopiskiem: koło w Starogardzie Gdańskim
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną: KRS: 0000162757 z dopiskiem: koło
w Starogardzie Gdańskim.

M

iasto zapłaci 700 tys. zł za
likwidację barier architektonicznych w budynku ośrodka
wsparcia Gminy Miejskiej Starogard
Gdański dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, niepełnosprawnych
w tym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Prace w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.
Pelplińskiej rozpoczęły się w marcu
br. Wykonuje je lokalna firma Stella Sp. z o. o. W trakcie budowy jest
nowa, samodzielna klatka schodowa na tyłach domu. Wybudowana zostanie winda, która zapewni
mieszkańcom swobodną komunikację pomiędzy kondygnacjami
budynku. Firma przebuduje też instalację elektryczną i wodociągową.
Wszystkie pomieszczenia i sprzęty
dostosowane zostaną do aktualnych
wymagań p.poż. Pojawią się tam
hydranty i oświetlenie awaryjne.
Remont ŚDS powinien zakończyć
się w okresie wakacyjnym
– Ten remont był bardzo potrzebny,
wręcz niezbędny z uwagi na wiek
budynku, stan techniczny systemów instalacyjnych wewnętrznych
i zewnętrznych lub ich brak – mówi
Aleksandra Formela, dyrektor ŚDS.
– Od dawna czuliśmy potrzebę dostosowania jego pomieszczeń do
potrzeb naszych mieszkańców,
aby mogli się swobodnie poruszać.
Osoby niepełnosprawne stanowią
bardzo zróżnicowaną grupę odbior-

ców nie tylko pod względem rodzaju
i zakresu niepełnosprawności, lecz
także pod względem ograniczeń
motorycznych. To one determinują,
utrudniają, ograniczają lub uniemożliwiają im samodzielne docieranie do poszczególnych instytucji, miejsc czy też pełnego udziału
w życiu społecznym i kulturalnym.
Instalacja windy usprawni im życie, a nam – opiekunom – ułatwi
pracę. Przede wszystkim umożliwi prowadzenie terapii zajęciowej
i treningów celowej aktywności dla
wszystkich uczestników w tym tych
najmniej sprawnych motorycznie,
co cieszy nas najbardziej – dodała
dyrektor ŚDS.
– Dostępność i likwidacja jakichkolwiek barier, w tym architektonicznych zawsze niesie za sobą pozytywne skutki – podkreśla prezydent
miasta Janusz Stankowiak. – Umożliwia zapobieganie pogłębianiu się
niepełnosprawności i niweluje jej
skutki. Zwiększa też niezależność
niepełnosprawnych mieszkańców
Starogardu Gdańskiego, co chyba
jest najważniejsze dla tych osób.
Naszym wspólnym celem jest dbanie o to, aby Starogard był miastem
coraz bardziej przyjaznym do życia.
Zmiany w ŚDS przy ul. Pelplińskiej
jak najbardziej wpisują się w tę strategię, co mnie osobiście również
bardzo cieszy – spuentował prezydent.
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Pomoc dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy, których obroty gospodarcze spadły z powodu pandemii koronawirusa, mogą liczyć na odroczenie płatności rat za podatek od nieruchomości za maj i czerwiec 2020 roku. Jest to forma pomocy publicznej Miasta dla lokalnych firm. Dotyczy gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada Miasta 22 kwietnia podjęła
w tej sprawie stosowne uchwały.

Godziny pracy
Urzędu Miasta
Od 27 kwietnia Urząd Miasta wraca do „normalnych” godzin pracy. Nadal jednak obsługa klientów
odbywać się będzie on-line lub przez telefon. Bezpośrednio załatwiane będą wyłącznie sprawy niezbędne, po uprzednim telefonicznym umówieniu
się Klienta z urzędnikiem na spotkanie.

O

d 22 kwietnia obowiązują
nowe przepisy rozporządzenia
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii. Rząd doprecyzował
w nich, co należy rozumieć przez
„zadania niezbędne”, które muszą być wykonywane przez urzędy
gmin.
Rozporządzenie wylicza, że do „zadań niezbędnych” należą:
• rejestracja stanu cywilnego;
• ewidencja ludności i dowodów osobistych;
• pomoc społeczna;
• świadczenie usług komunalnych;
• administracja architektoniczno-budowlana;
• administracja dotycząca ochrony
środowiska.
– Urząd pracuje normalnie, tak jak
w czasie przed epidemią, z jedną róż-

nicą: nie przyjmujemy interesantów
bezpośrednio w Urzędzie. Poza tym
na bieżąco obsługujemy wszystkie
wnioski, które wpływają do Urzędu
elektronicznie. Zadania wykonujemy z uwzględnieniem wszystkich
obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego – powiedział sekretarz miasta Zbigniew Toporowski
Przyznał, że ze względu na epidemię
spraw jest nieco mniej. – Ludzie sami
z siebie unikają urzędów – wyjaśnia
sekretarz. Podkreślił też, że czas
wykonywania pewnych czynności
i wydawania decyzji uległ wydłużeniu z uwagi na dotychczasowe ograniczenie zasobów kadrowych. Niemniej wszystkie ustawowe terminy

są dotrzymywane. Epidemia wirusa
nie odbiła się również na tempie
prowadzonych w mieście inwestycji.
Obsługa Klientów odbywać się będzie dalej on-line lub telefonicznie
poza Urzędem. Bezpośrednio załatwiane będą wyłącznie sprawy niezbędne, po uprzednim telefonicznym umówieniu się klienta z urzędnikiem na spotkanie.
Jak tłumaczy dalej Sekretarz Miasta, w praktyce wyglądać to będzie
tak, że klient, który przychodzi do
Urzędu ze sprawą niezbędną w myśl
rozporządzenia, na portierni zgłasza
z jakim referatem chce się skontaktować, po czym przychodzi pracownik właściwej komórki i bez zwłoki,
o ile to jest możliwe, załatwia sprawę
na miejscu.
Dla bezpieczeństwa pracowników
i klientów Urząd wyposażony jest
w płyny do dezynfekcji. Pojemniki są
rozmieszczone w każdym pomieszczeniu, na korytarzach, półpiętrach,
przy wejściu, a urzędnik przy kontakcie z interesantem ma obowiązek
założenia maseczki i rękawiczek –
dodaje Zbigniew Topoworowski. Jak
zaznacza, w urzędzie obowiązuje też
tzw. kwarantanna dokumentacji co
oznacza, że korespondencja przekazywana jest do skrzynki podawczej
i obsługiwana po 72 godzinach.

Godziny pracy Urzędu Miasta
poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 - 15:30,
w środę w godz. 7:30 - 17:00, w piątek w godz. 7:30 - 14:00

kwiecień 2020

P

rezydent miasta Janusz Stankowiak wychodząc naprzeciw
potrzebom przedsiębiorców, którzy
ucierpieli z powodu COVID-19, zaproponował im konkretną pomoc.
Polega ona na przedłużeniu do 15
września terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów,
budynków i budowli lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płatność przypada na dzień 15 maja i 15
czerwca.
Dodatkowo Prezydent Miasta zaproponował odstąpienie od naliczania
opłaty prolongacyjnej od ulgi wynikającej z przyznanego odroczenia
terminu płatności.
Aby ułatwić przedsiębiorcom składanie wniosków, Prezydent wprowadził uproszczoną procedurę ubiegania się o ulgę. Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminu
płatności wskazanych rat podatku
jest złożenie przez przedsiębiorcę
oświadczenia.
– Oczywiście, jeśli którykolwiek
z przedsiębiorców, zwróci się do
mnie z prośbą o umorzenie w całości
lub w części podatku od nierucho-
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Oczywiście nie
dopuszczę do tego,
by trudności w zapłaceniu podatków,
miały być przyczyną
jakiegokolwiek dramatów czy bankructwa
mości lub środków transportowych,
każdy wniosek rozpatrzę indywidualnie. Wsparcie, które dzisiaj proponuję, ma pomóc przedsiębiorcom
przetrwać w tej konkretnej sytuacji.
Oczywiście nie dopuszczę do tego,
by trudności w zapłaceniu podatków,
miały być przyczyną jakiegokolwiek
dramatu czy bankructwa – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.
Rada Miasta przyjęła obie uchwały
jednomyślnie. Uchwały podlegają
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego. Obowiązywać będą z chwilą ogłoszenia.

NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY:
Infolinia
801 002514 dla numerów stacjonarnych
587 319 950 dla numerów komórkowych
Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 58 530 6019
tel. + 48 58 530 6020
Urząd Stanu Cywilnego
tel. +48 58 530 6147
tel. +48 58 530-6144
tel. +48 58 530-6146
e-mail: usc@um.starogard.pl
Sekretariat Prezydenta Miasta
tel. +48 58 530 6006
fax. +48 58 530 6000
e-mail: ratusz@um.starogard.pl
Biuro Rad Miasta
tel. +48 58 530 6024
e-mail: brm@um.starogard.pl

oficjalna strona internetowa

www.starogard.pl

oficjalny profil na Facebooku

facebook.com/starogard
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Pomagamy sobie nawzajem
Prezydent Starogardu przekazał na ręce prezesa zarządu Kociewskiego Centrum Zdrowia Adama Magiełki przyłbice ochronne. W ramach akcji #KociewieWPotrzebie wyprodukowały je firmy KafCOM
z Pelplina oraz Fotobudka Kryształowa ze Starogardu.

Mniejsze ograniczenia
Rząd polski uruchamia kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 4 maja otwarte są
centra i galerie handlowe. Sklepy budowlane czynne
są w weekendy, hotele wznawiają działalność. Osoby
chore powracają do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą otwierane stopniowo, po konsultacjach z sanepidem.

I

nicjatorami obywatelskiej akcji są
Marcin Patyk z KafCOM i Tomasz
Rogaczewski z Fotobudki Kryształowej. – Świat walczy z nowym wirusem, który dotarł też do Polski i każdego dnia rozprzestrzenia się coraz
bardziej. Dlatego i my nie zamierzamy
być bierni! Specjalizujemy się w technologiach bezpieczeństwa, m.in. instalujemy monitoring wizyjny, systemy alarmowe. Dlatego w kontekście
obecnej sytuacji i poczuciu odpowiedzialności postanowiliśmy dołożyć
choć małą cegiełkę do bezpieczeństwa
nas wszystkich – powiedzieli.
Już od 23 marca w biurze firmy jedno
z pomieszczeń zostało zaadaptowane
na potrzeby produkcji ochronnych
osłon twarzy, które teraz nieodpłatnie przekazywane są na potrzeby
lokalnych szpitali. Partnerzy akcji
dzielą się z producentami potrzebnymi materiałami. Gmina Miejska
Starogard Gdański przekazała materiał umożliwiający wykonanie szybek
do przyłbic. W zamian już ponad 200
przyłbic trafiło do przychodni, Domu
Pomocy Społecznej oraz policjantów

w naszym mieście. 10 kwietnia prezydent Janusz Stankowiak przekazał
kolejne pracownikom Kociewskiego
Centrum Zdrowia.
– Takie inicjatywy są godne pochwały.
Wynikają z potrzeby pomagania. Firmy, które wykonują przyłbice nie tylko
same bardzo zaangażowały się w walkę
z koronawirusem, ale mobilizują do
tego też innych. To ważne, bo razem
zawsze możemy więcej – mówił Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz
Stankowiak.
Do każdej przyłbicy dołączona jest
ulotka A5. Na każdym kartonie zbiorczym zaś w formacie A4. Znajdują się
na nich informacje jak prawidłowo korzystać z ochrony oraz jak dbać o przyłbicę, by nie straciła swojej funkcji.
Aby wesprzeć akcję #KociewieWPotrzebie można jej organizatorom
przekazać konkretne materiały, jak:
filament (najlepiej petg), bezbarwne
płyty petg o grubości 0,5 mm, gumkę odzieżową lub materiały eksploatacyjne do drukarek 3d. Na portalu
zrzutka.pl można inicjatorów wesprzeć także finansowo.

P

owrót do normalności został
podzielony na cztery etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od
rozwoju epidemii w kraju. Rząd na
bieżąco obserwuje sytuację epidemiczną, analizuje dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitoruje wydolność służby zdrowia. Na
tej podstawie podejmuje decyzje.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele
• Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale
z limitem osób i bez spożywania
posiłków
Obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli
centra i galerie handlowe oraz sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.
Obowiązywać w nich będzie limit
osób. Na 1 osobę musi przypadać
15m2 powierzchni handlowej. Co
ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia
korytarzy.
Uwaga! W obiektach handlowych
nadal zamknięte pozostają kluby
fitness i przestrzeń rekreacyjna

(np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food
court).
• Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni
Do tej pory hotele co do zasady nie
przyjmowały gości – z wyjątkiem osób
w delegacji i w kwarantannie. 4 maja
ten zakaz został zniesiony. Usługi
hotelarskie i noclegowe będą mogły
być świadczone pod warunkiem, że

zachowane będą szczególne zasady
bezpieczeństwa.
Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal
działalność restauracji hotelowych
i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie,
sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom
hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.
•
Sklepy
budowlane
czynne
w weekendy
Uchylony zostaje zakaz handlu
w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.
Życie społeczne
• Biblioteki i muzea
Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów
oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą
otwierane stopniowo i w różnym
czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący
daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
• Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe mogą od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.
Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!
Zasady bezpieczeństwa
Stopniowy powrót do normalności
nie zwalnia nas jednak ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się
podstawą codziennego funkcjonowania.
• Zachowuj 2-metrową odległość
od innych w przestrzeni publicznej.
• Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta
w miejscach publicznych.
• Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia
ludzi (dezynfekcja i utrzymanie
odpowiedniego dystansu).
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Dołącz do grupy
Starogard Gdański zaprasza użytkowników facebooka do dołączenia do grupy „Starogard – #walczyMY
z koronawirusem. Grupa powstała, aby ułatwić jej
członkom poruszanie się w gąszczu informacji dotyczącej walki z epidemią i unikania fake newsów na
temat wirusa SARS CoV -2.

W

ydział Informacji Społecznej
Urzędu Miasta w Starogardzie
Gdańskim stworzył dla mieszkańców
grupę na facebooku o nazwie „Starogard – #walczyMY z koronawirusem”. Użytkownicy, którzy do niej
dołączą, znajdą tam najważniejsze
informacje dotyczące walki z epidemią. Zebrane są w 7 modułach tematycznych:
1. Komunikaty Miasta i podległych
mu jednostek,
2. Strefa Zdrowia | Pomoc dla Osób
Chorych | Kwarantanna,
3. Strefa Seniora,
4. Strefa Rodzica,
5. Strefa Pracownika i Przedsiębiorcy,
6. Starogard Kontra Koronawirus |
Wolontariat,
7. Ważne Numery.
– Grupa stworzona została, aby ułatwić mieszkańcom znalezienie interesujących ich informacji, publikowanych w Internecie przez organy
państwowe, samorządowe, instytucje medyczne i specjalistów. Łatwość
ich odnajdywania polega właśnie na
uszeregowaniu ich tematycznie we-

Razem, ale zdalnie
Od wielu tygodni wszyscy jesteśmy w swoich domach. Wyjście do lasu, na zbiórkę, czy wyjazd na biwak są niemożliwe. Jak sobie z tym wszystkim radzi
starogardzkie harcerstwo?

H

arcerze starogardzkiego hufca
działają w ramach akcji Związku
Harcerstwa Polskiego #RazemAleZdalnie. Drużynowi poszczególnych
jednostek przygotowują dla swoich
zuchów i harcerzy różnego rodzaju
zadania w ramach sprawności harcerskich. Cała działalność przeniosła
się do samodzielnej pracy w domu,
gdzie dzieci i młodzież szkolą swoje
umiejętności wraz z rodzicami oraz
rodzeństwem.
– Każdy zuch i harcerz zdobywa
sprawności, które realizuje w domu,
a wykonane zadania odsyła do zastę-

powych lub drużynowego. Sprawności noszą nazwy nawiązujące do
głównego motywu, a najczęściej
wybierane to: sportowiec, igiełka,
kuchcik, znawca zwierząt, grajek,
grosik, przyjaciel książek – tłumaczy
zastępca komendanta hufca ds. promocji i wizerunku phm Michał Hinc.
– Na portalach społecznościowych
(Facebooku oraz Instagramie) nasz
hufiec codziennie publikuje efekty
zadań wykonanych przez członków
społeczności harcerskiej – dodaje
phm Michał Hinc.
Odprawy kadry hufca, czy zbiórki dru-

żyn odbywają się on-line na różnego
rodzaju komunikatorach. Drużynowi
przygotowują się wcześniej do zajęć,
by przekazać treść w ciekawy i możliwy do zrealizowania w domu sposób.
Każdy ma prawo wypowiedzi, więc to
też dobry moment na pochwalenie
się wykonanymi zadaniami przed innymi członkami drużyny.
Pełnoletni harcerze i instruktorzy
pomagają seniorom, osobom samotnym i niepełnosprawnym zaopatrzyć
się w podstawowe produkty. Współpracują w tej kwestii z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, skąd
otrzymują informację z konkretnym
zadaniem do wykonania.
W ten sposób pełnią służbę dla społeczeństwa. – Jesteśmy do dyspozycji
zarówno Urzędu Miasta, podległych
mu jednostek, jak i różnych organizacji, by wspólnie wspierać mieszkańców Starogardu i okolic. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 792 220 566
– mówi Michał Hinc.

dług potrzeb konkretnej grupy odbiorców – powiedziała naczelnik Wydziału Informacji Społecznej Renata
Połomska.
Członek grupy, wybierając konkretny moduł tematyczny, otrzyma tylko
i wyłącznie informacje na interesujący go temat. Zamieszczane w poszczególnych modułach wiadomości
pochodzą ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł.
Moduł pierwszy skierowany jest
tak do wszystkich użytkowników.
W strefie „Komunikaty Miasta
i podległych mu jednostek” znajdują
się informacje dotyczące obowiązujących ograniczeń i zasad funkcjonowania mieszkańców w czasie stanu
epidemii, komunikatów i apeli prezydenta miasta, akcji i inicjatyw miasta
w walce z pandemią koronawirusa.
W module drugim „Strefa Zdrowia |
Pomoc dla Osób Chorych | Kwarantanna” publikowane są informacje
dotyczące profilaktyki i opieki zdrowotnej, zasad kwarantanny oraz
pomocy osobom chorym, podejrze-
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wającym zakażenie i przebywającym
w izolacji.
Trzeci moduł „Strefa Seniora” skierowany jest do grupy osób podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem. Osoby w wieku 65+ znajdą tu
wiadomości dotyczące jak bezpiecznie robić zakupy, jak chronić siebie
przez zakażeniem, itp.
Informacje dla rodziców dzieci
w wieku do lat 14 uczęszczających do
szkół i przedszkoli zebrane są w module czwartym „Strefa Rodzica”.
Z kolei w module piątym przedsiębiorcy oraz pracownicy znajdą informacje dotyczące tarczy antykryzysowej, funkcjonowania targowiska
miejskiego, a przede wszystkim pomocy ZUS-u i Urzędu Miasta, w sytuacji zamknięcia czy ograniczenia
działalności gospodarczej.
Informacje dotyczące wolontariatu
i bezpłatnej pomocy dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego w okresie koronawirusa zebrane są w module szóstym.
W ostatnim module – ważne numery
telefonów w szybki sposób w każdej
chwili można odnaleźć numery do
instytucji, z którym należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia
u siebie objawów choroby COVID-19
lub gdzie uzyskać stosowną pomoc.
– Do grupy może dołączyć każdy
użytkownik facebooka nie tylko ze
Starogardu. Liczymy na to, że grupa
pomoże wielu mieszkańcom poruszać się w gąszczu informacji na temat walki z pandemią koronawirusa
i unikaniu fake newsów – dodała naczelnik WIS.
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Szyją kolejne maseczki
Wielkie serca pań ze Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia i Kół Gospodyń
Wiejskich znane są nam od dawna. Nie zawiodły także w trakcie pandemii koronawirusa. Cały czas szyją maseczki ochronne. Teraz swoją pomoc postanowiły
skierować do miejskich przychodni lekarskich i pracowników MZK.

K

Dezynfekcja miasta

iedy dowiedziałem się, że Kobiety Kwiaty Kociewia chcą wspomóc nasze przychodnie oraz Miejski
Zakład Komunikacji, zdecydowałem
o zakupie z budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański 150 m białej ba-

Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji kontynuują dezynfekcję przystanków w Starogardzie
Gdańskim. Rozpoczęli też dezynfekcję ciągów komunikacyjnych. Ma to poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

D

ezynfekcji podlegają przestrzenie, w których w ciągu dnia
przebywa duża liczba mieszkańców
Starogardu Gdańskiego. Cel jest
oczywisty – takie działania mają pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa – wyjaśnia
prezydent Janusz Stankowiak.
– Obecnie zwiększyliśmy częstotliwość ich odkażania do dwóch razy
w tygodniu – powiedział Wojciech
Szambowski, dyrektor Miejskiego
Zakładu Komunikacji. – Dodatkowo
rozpoczęliśmy dezynfekcję ciągów
komunikacyjnych. Płynem wirusobójczym spryskiwane są poręcze,
barierki, słupki, słupy, ławeczki, kosze na śmieci, czyli wszystkie miejsca, których dotykamy, często bezwiednie – dodał szef MZK.
Na pierwszy ogień poszły ciągi komunikacyjne w centrum miasta
wzdłuż ulicy Hallera, na Rynku oraz
przy dworcu PKP, gdzie odkażone
zostały także wiaty przystankowe na
węźle przesiadkowym.

Przystanki oraz pozostałe elementy
małej architektury spryskiwane są
środkiem do dezynfekcji. To płyn,
który działa nie tylko na bakterie,
grzyby i pleśń, ale jest również wirusobójczy. Na co dzień preparat
stosowany jest też do odkażania
wnętrz autobusów. Jest bezpieczny
dla ludzi.
– Codziennie odkażamy też wnętrza
autobusów. Wszystko po to, aby
zapewnić pasażerom miejskiej komunikacji poczucie bezpieczeństwa
i komfort jazdy – mówi Wojciech
Szambowski.
– W tej sytuacji profilaktyka jest
najważniejsza. Przypominam o niej
również przy zwykłych codziennych
czynnościach, aby często myć ręce,
tam gdzie to jest konieczne używać
rękawiczek. Pamiętajcie też o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych i pozostaniu
w domach, bo to najpewniej ochroni
nas przed zakażeniem koronawirusem – podsumował prezydent.

wełny i przekazaniu ich tym paniom.
Pomagają, chociaż nikt od nich tego
nie wymaga. Nie muszą tego robić,
ale bardzo chcą. Bezpłatnie dzielą
się z nami swoimi umiejętnościami
i czasem. Szyją świetnie. Wykonane

przez nie maseczki na pewno dobrze
będą służyły tym, do których trafią
– mówi Prezydent Miasta Starogard
Gdański Janusz Stankowiak. – Jestem
wdzięczny za każdą pomoc okazaną
zarówno mieszkańcom Starogardu,
jak i miejskim instytucjom w tym
trudnym czasie. Bardzo dziękuję
członkiniom Stowarzyszenia Kobiety
Kwiaty Kociewia za okazane nam serce i wytężoną pracę przy maszynach.
– Na członkinie Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia zawsze można liczyć, więc do tej partii materiału
dołączyły: KGW KOTEŻE Barbara
Lisiewska, KGW CZARNYLAS Maria
Kozłowska i ekipa, KGW OSIEK Bożena Chyła, Anna Maleszyk, KGW
KOŹMIN Danuta Wróblewska i ekipa,
Gabriela Szarmach z Wysokiej i Beata
Kotowska z Barłożna. Jesteście najlepsze. Nigdy o tym nie zapominajcie
– mówiła prezes Stowarzyszenia Kobiety Kwiaty Kociewia Alina Jeleń.

Śmieci nie mogą lądować w sieci
Codzienny problem branży wodno-kanalizacyjnej staje się jeszcze bardziej uciążliwy w czasie pandemii koronawirusa, chodzi o rękawiczki, maseczki oraz mokre
chusteczki wyrzucane do toalet.

N

asilenie problemu zaobserwowano w wielu miastach, dlatego już
teraz apelujemy do mieszkańców Starogardu o wyrzucanie tych śmieci do
pojemników na odpady zmieszane.
Niestety wiele osób wyrzuca te środki
ochrony do kanalizacji. Takie działanie
niesie za sobą ryzyko awarii i zatorów.
Poza tym w okresie epidemii pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych boją się usuwać tego
typu odpady.
To nie tylko zmartwienie naszego kraju. Europejska Federacja Krajowych
Organizacji Wod-Kan (EurEau) wezwała nawet Komisję Europejską do
uwzględnienia sieci kanalizacyjnych
w katalogu obiektów wymagających
usuwania odpadów. EurEau chce, aby
wrzucanie do toalet rękawiczek, chusteczek i innych produktów tego rodzaju uznano za zaśmiecanie, co w konsekwencji mogłoby kończyć się nałożeniem mandatu za takie zachowania.

PAMIĘTAJ! ŚMIECI NIE MOGĄ
			LĄDOWAĆ W SIECI.
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Młodzieżowy
Telefon Wsparcia
Starogardzcy wolontariusze z miasta i powiatu
wychodzą z nową inicjatywą – #MłodzieżowyTelefonWsparcia. Każdy, komu doskwiera izolacja
i chciałby z kimś porozmawiać, może zadzwonić na
specjalną linię. Po drugiej stronie słuchawki czekać
będzie rozmówca gotowy do pomocy.

W

olontariusze ze Starogardzkiego Centrum Wolontariatu, które prowadzi Stowarzyszenie Można Inaczej, uruchomili
„Młodzieżowy Telefon Wsparcia”.
Działanie wspiera Młodzieżowa
Rada Powiatu oraz Ambasador
Dziecka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Młodzieżowy Telefon Wsparcia ma
przeciwdziałać izolacji społecznej.
Ma być jedną z możliwości wsparcia, jaką daje drugiemu człowiekowi rozmowa. Z takiej rozmowy

mogą skorzystać osoby starsze,
potrzebujące dialogu, ale również mamy lub tatusiowie, którzy
chcieliby, aby wolontariusz np.
przeczytał dziecku bajkę. Młodzież
nie będzie udzielała wsparcia specjalistycznego, ale chętnie podzieli
się informacjami, gdzie z takiej
pomocy można skorzystać.
Wystarczy zadzwonić pod numer:
504 196 225 w godz. 12:00 – 13:00,
by ustalić czas i termin rozmowy.
Koordynator przekaże informację,
o której zadzwoni wolontariusz.

śniejszych edycji i zaprezentował
przy okazji naszą „magiczną” tubę.
Idea akcji tak bardzo spodobała się
Straży Miejskiej ze Starogardu, że
postanowiła zaprosić nas do jej realizacji w swoim mieście – opowiadają organizatory z grupy „Sławek &
Przyjaciele”.
– Szczególne podziękowania kierujemy do zastępcy komendanta starogardzkiej Straży Miejskiej Krystyny Kwidzińskiej-Kulas za wielkie zaangażowanie oraz olbrzymią pomoc
przy realizacji zadania. Za wsparcie
i udział bardzo dziękujemy również
Miejskiemu Zakładowi Komunikacji,
który udostępnił autobus. Za pomoc
dziękujemy także Komendzie Po-

wiatowej Policji i koszykarzom Polpharmy – dodają.
Olbrzymie podziękowania należą
się firmom, których zaangażowanie
w ten wyjątkowy projekt pozwoliło
wyprodukować kolejne „magiczne”
tuby. W prosty, ale skuteczny sposób pokazują one czy i dlaczego warto nosić odblaski. Tuby trafią m.in,
w ręce policji, która kiedy już pandemia koronawirusa minie będzie
wykorzystywać je w swojej codziennej pracy z dziećmi w szkołach i nie
tylko. Podczas meczów koszykarzy
Polpharmy tuby będą mogli oglądać również kibice. Będzie je można zobaczyć także podczas zakupów
w Galerii Neptun, a nawet wybierając się do Pizzerii Da Grasso. Bądźcie
czujni!
Specjalne podziękowania dla wieloletniego partnera akcji Hotelu Jantar
Ustka oraz dla Agencji Reklamowej
Tiff za współpracę przy przygotowaniu projektu oraz oklejaniu autobusu.
Pozostali partnerzy akcji „Odblask to
nie obciach”: Madar Kominki, #Ekorozważni, Pomorski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Gdańsku, Broker – Buduj z nami, Warta, PSB Mrówka Starogard Gdański, Autodrom Pomorze, Grodzisko Owidz, Skład Opału
NIKO, Starwent.

Odblask
to nie obciach
Codziennie na polskich drogach dochodzi do wypadków. Stoi za nimi niejedna ludzka tragedia.
Wielu z nich udałoby się uniknąć bardzo małym
kosztem. Czasem wystarczy po prostu nosić odblaskowe elementy. W Starogardzie Gdańskim
promuje je jeden z autobusów MZK, który głosi, że
„Odblask to nie obciach”.

N

asze miasto jest już dwudziestym drugim, które przystąpiło
do ogólnopolskiej akcji grupy „Sławek & Przyjaciele” przekonującej, że
warto nosić odblaski.
– Na samym początku spotkała nas
nietypowa, ale bardzo satysfakcjonująca niespodzianka. Przy dotychczasowych edycjach to my szukaliśmy kolejnych lokalizacji, ale w tym
wypadku było inaczej. Pewnego dnia
odebraliśmy telefon z zapytaniem
czy to my organizujemy akcję „Odblask to nie obciach”. Okazało się, że
podczas ogólnopolskiego spotkania
Straży Miejskich ktoś pochwalił się
uczestnictwem w jednej z wcze-
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Powrót do treningów
Od 4 maja na zewnętrznych obiektach sportowych
przy ul. Olimpijczyków i Harcerskiej będą mogli trenować piłkarze i lekkoatleci, a od 11 maja pozostali
sportowcy zrzeszeni w klubach sportowych. Oprócz
boisk otwarte zostaną szkolne Orliki, bieżnia i korty tenisowe. Jednocześnie trenować będzie mogło
maksymalnie 7 osób (trener i 6 zawodników).

Sportowe sukcesy nagrodzone
Świat sportu przeniósł się teraz w domowe zacisze. Zawody przenoszone są na
inne terminy, a imprezy odwoływane. Zanim jednak zaczęła się pandemia koronawirusa, starogardzcy sportowcy odnieśli kilka znaczących sukcesów.

P
N

owe zasady korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych obowiązujące podczas epidemii
COVID-19 ustalono 30 kwietnia podczas spotkania zarządców obiektów
sportowych w Starogardzie Gdańskim z wiceprezydentem Maciejem
Kalinowskim, przewodniczącym Starogardzkiej Rady Sportu, pełnomocnikiem ds. organizacji pozarządowych dzieci i młodzieży oraz przedstawicielami Wydziałów Informacji
Społecznej i Spraw Społecznych.
Obiekty sportowe przy ul. Olimpijczyków czynne będą od godz. 8:00 do
20:00, a boisko przy ul. Harcerskiej
i Orliki w zależności od potrzeb zgłoszonych przez kluby sportowe.
W środę 6 maja o godzinie 12:00 w sali
102 UM odbędzie się spotkanie dla
przedstawicieli klubów sportowych
zainteresowanych
prowadzeniem
treningów na świeżym powietrzu.
Na każdym obiekcie sportowym na
czas trwania epidemii aż do odwo-

łania obowiązywać będą oddzielne
procedury postępowania i zasady organizacji treningów. Dla wszystkich
użytkowników obowiązkowa będzie
dezynfekcja rąk zarówno przy wchodzeniu, jak i opuszczaniu obiektu.
Opiekunowie grup po każdym treningu będą zobowiązani do dezynfekcji sprzętu użytego podczas zajęć
sportowych. Nie będzie możliwości
korzystania z szatni. Dostępne będzie
tylko WC.
Uwaga! W przypadku Stadionu Miejskiego płyta główna i bieżnia stanowią jeden obiekt sportowy. To oznacza, że jeżeli na bieżni pod okiem trenera będzie ćwiczyło np. 6 biegaczy,
boisko do gry musi pozostać puste
i odwrotnie. Jeśli razem z trenerem
ćwiczyć będzie 6 piłkarzy, lekkoatleci
nie będą mogli trenować na bieżni.
Hale sportowe, baseny, siłownie
i kręgielnie pozostają zamknięte.

rezydent miasta Janusz Stankowiak wyróżnił sportowców nagrodami i stypendiami. Te ostatnie
otrzymały Magdalena Lenz i Michalina Wierzba. Pani Magda z klubu Tri
Starogard Gdański została doceniona
za zajęcie I miejsca na Mistrzostwach
Polski w triathlonie na dystansie
średnim.
Michalina Wierzba, która na co
dzień trenuje pięciobój nowoczesny
w CWKS Legia Warszawa otrzymała
stypendium za II miejsce na Mistrzostwach Polski w sztafecie mix i III indywidualnie.

Nagrody sportowe otrzymały zawodniczki Starogardzkiego Klubu Lekkoatletycznego Filippides. Aurelia
Spręga za brązowy medal w biegu na
3000 m w kategorii K40. Krystyna
Sadkowska za złoty medal w biegu na
3000 m w kategorii K60. Prezes klubu Lucyna Petka za zdobycie złotego
medalu w biegu na 3000 m i takiego
samego krążka na 1500 m w kategorii K40. Biegaczki sukcesy te odniosły
podczas 29. Halowych Mistrzostw
Polski LA Masters w Toruniu 22 lutego 2020 r.

Pochwalić mogą się też młodzi zawodnicy Klubu Sportowego Beniaminek 03, którzy w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w Futsalu
w kat. U-16 zajęli II miejsce. Nagrody otrzymali: Bartosz Apostołowicz,
Julian Ćwikliński, Błażej Delewski,
Błażej Feister, Kacper Lewkowski,
Ksawery Makiła, Michał Neihs, Konrad Nowak, Kryspin Ossowski, Wiktor Patok, Fabian Rapciak, Kamil Roll,
Szymon Trochowski, Krzysztof Wetta, a także trenerzy drużyny Marcin
Drews oraz Krzysztof Juśko.
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Sprzęt komputerowy dla uczniów
17 kwietnia ostatnia partia notebooków trafiła do starogardzkich szkół podstawowych. W sumie 70 sztuk. Miasto kupiło je w ramach rządowego programu „zdalna
szkoła”.

C

entrum Projektów Polska Cyfrowa
pozytywnie zaopiniowało wniosek
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na
dofinansowanie nowego sprzętu dla
starogardzkich szkół. Starogard otrzyma 100 tys. złotych. Kwota pozwoliła
zakupić 70 laptopów. Mają one umożliwić uczniom, którzy nie mają własnych komputerów, naukę w trybie
on-line.
– Każdy notebook wyposażony jest
w podstawowe oprogramowanie,
myszkę, kamerkę, zestaw słuchawkowy oraz torbę do swobodnego przenoszenia, czyli to wszystko, co jest
potrzebne uczniowi do pracy i nauki
zdalnej w domu – powiedział prezydent
Janusz Stankowiak.
Sprzęt trafił bezpośrednio do sześciu
placówek oświatowych w Starogardzie
Gdańskim. Szkoła Podstawowa Nr 1
otrzymała 6 notebooków, Nr 2 – 10, Nr
3 – 17, Nr 4 – 18, Nr 6 – 8 i SP Nr 8 – 11.
W sumie 70 sztuk.
O przydziale sprzętu zadecydują dyrektorzy szkół, korzystając z wiedzy nauczycieli, którzy mają najlepsze rozeznanie co do potrzeb swoich uczniów.
Na zakończenie akcji w piątek 17
kwietnia prezydent Janusz Stankowiak

Starogardzkie przedszkola
pozostają zamknięte
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
z dnia 27 kwietnia przedszkola w Starogardzie pozostają zamknięte do dnia 24 maja.

W

celu przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 marca do 24
maja 2020 r. funkcjonowanie
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół
podstawowych jest ograniczone.
Nie odbywają się żadne zajęcia
dydaktyczne. Świadczona nie
jest też opieka nad dziećmi.
W tym czasie nie odbywają się
żadne wydarzenia naukowe,
sportowe ani artystyczne or-

oraz przewodniczący Komisji Edukacji
Sławomir Ruśniak przekazali symbolicznie dyrektor SP Nr 4 – Monice Sengerskiej jeden egzemplarz notebooka.
– Laptopy zostały przekazane na podstawie umowy użyczenia, tak, żeby rodzice i uczniowie mieli świadomość, że
mogą korzystać z laptopów za darmo,
ale muszą o ten sprzęt dbać jak o własny, aby komputer wrócił do szkoły
w stanie nadającym się do dalszego
użytkowania – wyjaśnił dalej Janusz
Stankowiak.
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ganizowane przez przedszkola,
punkty wychowania przedszkolnego, czy szkoły podstawowe
w Starogardzie Gdańskim.
Nie ma wyjazdów pracowników
poza miejsce wykonywania pracy, tj. m.in. na szkolenia
pracownicze, wyjazdów dzieci
i młodzieży w związku z organizowanymi wycieczkami i wszelkimi formami imprez. Zawieszone
są także wszelkie przyjazdy gości do przedszkoli i podstawówek.

Prezydent zapewnił też, że docelowo,
po ustaniu okresu użyczenia, laptopy
trafią do pracowni informatycznych
w szkołach na terenie miasta.
To niejedyne komputery, które zostały oddane do dyspozycji nauczycieli
i uczniów. Każda z placówek użyczyła
cały swój sprzęt, którym dysponowała, na czas zamknięcia szkół, aby
umożliwić zarówno nauczycielom, jak
i uczniom zdalne nauczanie i uczenie
się w domach.

Piękny gest przedszkolaków
Dzieci z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi
narysowały kartki z życzeniami dla pracowników służby zdrowia. Tematem przewodnim było „Serce dla Medyka”. W ten sposób podziękowały lekarzom i pielęgniarkom za ich trudną pracę i dały zdalnie znak, że ich doceniają i są im wdzięczni.

O

d 20 marca wszystkie przedszkola, szkoły i żłobki ze
względu na epidemię koronawirusa są zamknięte. Dzieci i młodzież
mają kontakt ze swoimi wychowawcami oraz nauczycielami wyłącznie on-line. Uczą się zdalnie,
wykonując przesyłane im zadania.
Jednym z takich zadań w Miejskim
Przedszkolu Nr 2 było wykonanie
kartki z życzeniami dla pracowników służby zdrowia pt. „Serce dla
Medyka”
– We wrześniu 2019 r. nasze Przedszkole Nr 2 w Starogardzie Gdańskim włączyło się w Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek”. Projekt zakłada
wykonanie wielu zadań, które mają
promować wśród dzieci czytanie
bajek i baśni jako sposobu na ich
rozwój, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka
oraz kształtowanie prawidłowych
postaw społecznych – wyjaśnia
Anna Schulfer – pedagog Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi.
– W obecnej sytuacji, kiedy przedszkole ze względu na pandemię

COVID – 19 zawiesiło swoją działalność dydaktyczną, dzieci działają
zdalnie. Nasza wspólna praca jest
jednak ograniczona. Ostatnio dużo
mówi się o poświęceniu, odwadze,
wręcz bohaterstwie ludzi, którzy
działają na pierwszej linii frontu.
Aby uwrażliwić dzieci na to, jak
ważną, odpowiedzialną i niebezpieczną pracę w dobie pandemii
wykonują lekarki, lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze oraz ratowniczki i ratownicy medyczni zaprosiliśmy maluchy do udziału w akcji
„Serce dla Medyka”. Dzieci wykonały kartki z życzeniami dla pracowników służby zdrowia. W ten
sposób świadomie podziękowały
im za ich trudną pracę i dały znak,
że ich doceniają i są im wdzięczni.
Akcja jest elementem wspomnianego przeze mnie wcześniej projektu – zakończyła Anna Schulfer.
Do akcji chętnie włączyli się również rodzice, którzy pomagali
dzieciom przy tworzeniu kartek
oraz nauczycielki, które za pomocą
wszelkiego rodzaju komunikatorów motywowały swoich wychowanków do wykonania zadania.
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Uczcili pamięć
patrona miasta
W tym roku minęły 1023 lata od męczeńskiej śmierci
św. Wojciecha. Przy pomniku upamiętniającym biskupa męczennika w czwartek 23 kwietnia prezydent
Janusz Stankowiak wraz z przewodniczącą Rady Miasta Anną Benert uczcili jego pamięć. Święty Wojciech
w czerwcu 1998 roku, podczas obchodów 800-lecia miasta, został ogłoszony patronem Starogardu
Gdańskiego.

Święto w cieniu pandemii
W tym roku obchodziliśmy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

T

o jedno z najważniejszych świąt
dla Polaków. Zdążyliśmy się już
przyzwyczaić do jego hucznych obchodów. W ubiegłym roku w Starogardzie, oficjalne uroczystości
z udziałem władz samorządowych,
pocztów sztandarowych oraz delegacji najważniejszych miejskich instytucji miały miejsce przy Pomniku

Niepodległości. Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta
Konstytucji 3 Maja w naszym mieście
zostały ograniczone do niezbędnego
minimum.
O godz. 11:00 w parafii pw. św. Katarzyny odbyła się uroczysta msza
św. w intencji Ojczyzny. Następnie

prezydent Janusz Stankowiak, jego
zastępcy Maciej Kalinowski i Tadeusz
Błędzki oraz przewodnicząca Rady
Miasta Anna Benert udali się do Parku Miejskiego, aby złożyć wiązankę
kwiatów pod pamiątkową tablicą
Powrotu Starogardu Gdańskiego do
Macierzy.

Święto flagi narodowej
2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji nasze barwy ojczyste uroczyście powiewały przy oraz na budynku Urzędu Miasta, przy
Ratuszu Staromiejskim, siedzibie Hufca ZHP oraz
przy Pomniku Poległych i Zamordowanych w latach
1939-1945 Harcerzy w Starogardzie Gdańskim.

STAROGARDZKI RATUSZ
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Rada Miasta Starogard Gdański
Dyżury radnych

Anna
Benert

Przewodnicząca
Rady Miasta
pełni dyżur w każdą środę
w godz. od 15:30
do 16:30 w Urzędzie Miasta,
pok. 108

http://radamiasta.starogard.pl/

XXIII sesja Rady Miasta

22 kwietnia
2020 roku

Tematy ujęte w porządku obrad:
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy
Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2019”.
Podjęte uchwały:
1) Uchwała Nr XXIII/258/2020 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2020 rok (zmiana 5),
2) Uchwała Nr XXIII/259/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2031 (zmiana 5),
3) Uchwała Nr XXIII/260/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
4) Uchwała Nr XXIII/261/2020 zmieniająca uchwałę o opłacie prolongacyjnej,
5) Uchwała Nr XXIII/262/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy
Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
6) Uchwała Nr XXIII/263/2020 w sprawie udzielenia dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych

Klub Radnych „Nasz Starogard” – w każdą środę w godz. od
15:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta,
pok. 108.
Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” – w każdą środę
w godz. od 15:30 do 16:30 w biurze
poselskim posła Kacpra Płażyńskiego w Ratuszu Staromiejskim.
Klub 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. Można też umawiać się
telefonicznie pod numerem Biura
Rady Miasta 58 530 60 25.

do Gminnej Ewidencji Zabytków,
7) Uchwała Nr XXIII/264/2020 zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie,
8) Uchwała Nr XXIII/265/2020 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina
Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,
9) Uchwała Nr XXIII/266/2020 w sprawie przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim,
10) Uchwała Nr XXIII/267/2020 w sprawie przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim,
11) Uchwała Nr XXIII/268/2020 w sprawie przekształcenia
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim,
12) Uchwała Nr XXIII/269/2020 w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Miasta opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych
w wyborach uzupełniających,
13) Uchwała Nr XXIII/270/2020 w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na rok 2021,
14) Uchwała Nr XXIII/271/2020 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego.
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Rada Miasta
odwołała radnego
Zgodnie z §3 podjętej przez Radę na sesji w dniu 22
kwietnia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu, Sebastian Kucharczyk traci uprawnienia radnego z dniem jej podjęcia. Radny może zaskarżyć
uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeśli to zrobi, zachowa prawo do czynnego
udziału w obradach sesji i pracach w komisjach do
czasu uprawomocnienia się wyroku.
Bezpośrednią przyczyną tej decyzji
jest naruszenie przez Sebastiana
Kucharczyka ustawowego zakazu
łączenia mandatu radnego z prowadzeniem, zarządzaniem lub
byciem przedstawicielem działalności gospodarczej prowadzonej
na własny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
Sebastian Kucharczyk jako Prezes
Zarządu Stowarzyszenia „Prawy
Starogard” podpisywał z Gminą
umowy o dofinansowanie. Grupa
Inicjatywna, której przedstawicielem jest radny Sebastian Kucharczyk, działająca w ramach Stowarzyszenia „Prawy Starogard”,
w 2019 r. otrzymywała z Gminy
pieniądze m.in.. na finansowanie
rajdu rowerowego, organizację
koncertu oraz wycieczkę do Katynia w 2019 r. W 2020 r. ubiegała się
również o pieniądze na wycieczkę
do Katynia. W tym celu 10 marca
2020 r. podpisała z Gminą umowę nr 10/0008/2020, od której 16
marca 2020 r. odstąpiła.
Jako, że wskazane Stowarzyszenie
ma charakter działalności gospodarczej zarobkowej, wykonywanej
w sposób zorganizowany i ciągły
(cykliczny), radny Sebastian Kucharczyk naruszył art. 24f ust.1
ustawy o samorządzie gminnym.
– Podjęcie uchwały o wygaśnięciu
mandatu radnego nie należało do
łatwych decyzji. Opinia prawna
jednoznacznie wskazała na naruszenie przez radnego Sebastiana
Kucharczyka art. 24f u.s.g., czego skutkiem jest utrata mandatu.
W tych okolicznościach radni Rady
Miasta Starogard Gdański głosując
„za” podjęciem tej uchwały potwierdzili, że w swoich decyzjach
nie kierują się partykularnym interesem, ale zależy im na nieposzlakowanej opinii każdego, kto ma
bezpośredni wpływ na podejmowane w Mieście działania związa-

ne z wydatkowaniem publicznych
pieniędzy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami radnemu przysługuje prawo do odwołania się od
tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, a tym samym
do oceny sytuacji przez właściwy
organ i okazji do oczyszczenia się
z zarzutów – powiedział prezydent
Starogardu Janusz Stankowiak.
– Działalność radnych powinna być
pod każdym względem przejrzysta
i poza wszelkimi podejrzeniami.
W przypadku radnego Kucharczyka, działania, które podjął z wykorzystaniem mienia komunalnego
w oczach mieszkańców, mogą
podważać dobre imię Rady Miasta.
Dlatego po otrzymaniu informacji
o naruszeniu przez radnego Kucharczyka ustawy o samorządzie
gminnym, popartych opinią prawną, czułam się w obowiązku odpowiednio zareagować. Z uwagi na
wprowadzony stan epidemii oraz
ograniczenia dotyczące zgromadzeń, zwróciłam się do Wojewody
Pomorskiego o podjęcie działań
zmierzających do stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego
w drodze zarządzenia zastępczego.
Wojewoda wskazał jednak, że nie
ma przeciwwskazań do tego, aby
Rada Miasta podjęła uchwałę w tej
sprawie. W tych okolicznościach
projekt uchwały trafił pod obrady
najbliższej sesji Rady Miasta, co
miało miejsce 22 kwietnia 2020 r.
Zważywszy na wszystkie okoliczności podjęcie uchwały w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego
Sebastiana Kucharczyka były konieczne i w pełni uzasadnione
– podsumowała przewodnicząca
Rady Miasta Anna Benert.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 6 było przeciw, 1
się wstrzymał, 2 nie brało udziału
w głosowaniu.
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INFORMACJE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
– MUZEUM ZIEMI KOCIEWSKIEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na wolne stanowisko dyrektora
Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Na podstawie art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz § 10 Statutu Samorządowej Instytucji Kultury
– Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
LVI/602/2018 Rady Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. ogłasza się, co następuje:
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. ul. Boczna 2, 83-200 Starogard Gdański.
I 1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronach www: instytucji kultury, Organizatora Samorządowej
Instytucji Kultury – Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim oraz na bip.starogard.pl i w biuletynie
samorządowym „Starogardzki Ratusz”.
2. Termin składania wniosków – od 05.05.2020 do 08.06.2020 r.
II
1. Stanowisko pracy:
Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim
2. Niezbędne wymagania:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym,
- nieposzlakowana opinia,
- udokumentowane wykształcenie wyższe magisterskie,
- znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
- wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji,
-znajomość wykorzystania biurowych programów informatycznych w bieżącej pracy
Konieczna wiedza specjalistyczna:
- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie
narodowym.
3. Pożądane wymagania:
- wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich,
magisterskich, wyższych studiów zawodowych, studiów podyplomowych lub udokumentowanych
kursów/szkoleń,
- znajomość przepisów o samorządzie gminnym, o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, o finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, prawa pracy,
- znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz
doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,
- znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
- do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje
- umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje, zdolności menedżerskie i organizatorskie.
4. Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
- podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim,
- CV,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy,
- autorskie opracowanie koncepcji programowo–organizacyjnej Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim na okres 3 lat, uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji
i pozyskiwanie środków zewnętrznych, wraz z pisemnym oświadczeniem o przeniesieniu wszelkich
majątkowych praw autorskich do w/w opracowania na rzecz Gminy Miejskiej
Starogard Gdański,
(maksymalnie 15 stron A4)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kursy kwalifikacyjne bądź inne formy
kształcenia,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- podpisane oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na danym stanowisku,
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
2019 r. poz. 1440 z późn. zm),
- podpisaną zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych,
zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
5. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań
określonych w ogłoszeniu o konkursie.
6. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs
na stanowisko dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim” lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w Urzędzie
Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański pokój Nr 01 (parter)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2020 r. Koncepcja programowo–organizacyjna Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim nie podlega zwrotowi i może być wykorzystana przez
Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
7. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno–finansowych Dyrektora Muzeum Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim udziela Wydział Informacji Społecznej Urzędu Miasta przy
ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim, pokój 125, codziennie w godzinach pracy Urzędu. Osobą
uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Pani Anna Gracz – Inspektor Wydziału
Informacji Społecznej, tel. 58 530-60-93, Anna.Gracz@um.starogard.pl
8. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent powoła komisję konkursową (dalej
zwaną komisją), zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 r. poz. 194), i określi tryb jej pracy.
9. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów,
II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne oraz niezbędne
kryteria merytoryczne zweryfikowane w I etapie. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów
kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
10. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję nastąpi w termie do 14 dni po upływie terminu ich składania.
11. Zakres głównych zadań Dyrektora, zgodnie z zapisami statutu § 11 Muzeum Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdańskim obejmuje:
a) współpraca z organami organizatora w celu realizacji zadań statutowych MZK,
b) ustalanie programów działalności MZK,
c) reprezentowanie MZK na zewnątrz,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników MZK,
e) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi.
12. Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim zostanie powołany przez
Prezydenta Miasta na okres od 3 do 7 lat. Przewidywany termin objęcia stanowiska sierpień 2020 r.
13. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Starogard Gdański po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta Starogard Gdański zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert,
zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
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Zgony
Adam Harasimowicz l. 66
Tadeusz Piotrzkowski l. 83
Halina Galikowska l. 84
Ewa Szulc l. 90
Franciszek Mechliński l. 90
Mirosława Dereszkiewicz l. 64
Teresa Knuth l. 74
Jan Psiuk l. 71
Zygmunt Nogacki l. 84
Kazimierz Bielinski l. 66
Lidia Schulfer l. 85
Irmgard Kowalewska l. 80
Fabian Bagiński l. 63

Halina Maziuk l. 81
Dominik Żurawski l. 28
Helena Moldenhauer l. 84
Genowefa Szymborska l. 66
Kazimierz Burkowski l. 61
Maria Potocka l. 83
Mirosław Prabucki l. 64
Janina Lipska l. 74
Irena Pepłowska l. 69
Janusz Wróblewski l. 55
Grażyna Jaworska l. 52
Paweł Ossowski l. 33
Salomea Sarnowska l. 85

Hanna Woźniak l. 48
Urszula Butkowska l. 83
Helena Śnios l. 78
Elżbieta Zawadzka l. 83
Gerhard Gołuński l. 76
Katarzyna Warmbier l. 46
Jan Stencel l. 66
Maria Laskowska l. 77
Elżbieta Solochewicz l. 79
Stanisława Mandziara l. 90
Zbigniew Mistelski l. 58
Zofia Kaczmarek l. 70
Kazimierz Ross l. 57

Tadeusz Cysewski l. 68
Albina Ryszewska l. 85
Józef Pepliński l. 83
Gabriela Kropidłowska l. 83
Elżbieta Wett l. 59
Henryk Glaza l. 89
Janina Stachniak l. 92
Małgorzata Mammel l. 83
Ewa Bruniecka l. 59
Jadwiga Tambor l. 77
Stanisława Piątkowska l. 102
Kazimierz Serewicz l. 80
Marian Ruszkowski l. 62

Agnieszka Polakowska l. 72
Oliwier Woźniak l. 16
Urszula Urbańska l. 67
Władysława Bogdanowicz l. 99
Daniel Zalewski l. 41
Henryk Felski l. 79
Stanisław Dobek l. 80
Sylwia Sulewska l. 84
Dariusz Rosanowski l. 55
Irena Rutkowska l. 90
Piotr Łukowicz l. 77
Janina Turzyńska l. 63

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. Poz. 65 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. Wiosennej, KW GD1A/00029203/9, obr. 7, według wykazu w tabelce:
Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług

100 000,00

10 000,00

1 000,00

1 289

A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług

97 000,00

9 700,00

970,00

22/34

1 234

A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług

93 000,00

9 300,00

930,00

4.

22/35

1 180

A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług

90 000,00

9 000,00

900,00

5.

22/36

1096

A.85.MN.3,U1 - teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług

75 000,00

7 500,00

750,00

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

22/32

1 345

2.

22/33

3.

5

6

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. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00029203/9.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 czerwca 2020 r. (środa) o godz 10:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 4
czerwca 2020 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 9 czerwca 2020 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 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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 CZWARTY 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:

Cena wywoławcza w zł
(zawiera 23% VAT)

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

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

325 600,00

32 560,00

3 260,00

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

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

Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

1.

5/11

3.321

2.

5/12

3.

5

6

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. 1-5 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3. Przez nieruchomości wymienione w poz. 4-5 (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 i 5/15, obr. 1. Pierwszy przetarg przeprowadzono 26 czerwca 2019 r., drugi 16 października 2019 r., a trzeci 11 marca 2020 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 1 lipca 2020 r. (środa)
o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 65 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 16 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Osiedlowej 1 klatka „C”, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości
nr 355 w obrębie 13, o powierzchni 676 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00013283/8:
Powierzchnia użytkowa lokalu w m2

Ilość pokoi

Udział w gruncie i w częściach wspólnych

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Postąpienie minimalne w zł

53,27

2 pokoje
plus kuchnia

0,0292

160 000,00

16 000,00

1 600,00

1

2

3

4

5

6

W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00013283/8 wpisano, że:
1) „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z budynku ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Na podstawie wniosku z dnia 14 marca 1977 roku nr 366/77. Wpisano dnia 29 marca 1977 roku.”,
2) OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE
„służebność przesyłu na nieruchomości, wieczystym użytkowaniu działki nr 355 o powierzchni 0,06,76 ha położonej w Starogardzie Gdańskim, zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym stanowiącym
odrębny od gruntu przedmiot własności na rzecz GEPEC Starogard spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim Regon 190025350 polegająca na nieograniczonym w czasie uprawnieniu
do korzystania z sieci ciepłowniczej (infrastruktury przesyłowej) wraz z układami pomiarowo-rozliczeniowymi oraz uprawnieniu do wykonywania konserwacji, napraw, remontów, modernizacji, usuwania awarii, a także
demontażu przedmiotowej sieci ciepłowniczej w ten sposób, że służebność ta będzie przebiegać w granicach działki gruntu nr 355 (w piwnicy wielorodzinnego budynku mieszkalnego) długości 50,32 m i powierzchni
12,40 m2, o przebiegu oznaczonym na mapie projektu przebiegu sieci ciepłowniczej kolorem czerwonym zgodnie z postanowieniem o ustanowieniu służebności przesyłu I Ns 360/12 z dnia 25 marca 2016 roku Sądu
Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.”.
Dla lokalu mieszkalnego została założona księga wieczysta nr GD1A/00061908/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.
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: 07.04.2020 r. od 15:00-15:00, 15.04.2020 r. od 16:30-17:00.
Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) w tytule
przelewu podając adres lokalu 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.
21 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 8:00 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 2020 r. poz. 65 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 ÓSMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ulicy Krętej, KW GD1A/00034706/3, obr. 5, według wykazu w tabelce:
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

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

wadium
w zł

postąpienie minimalne
w zł

1

2

3

4

5

6

7

1.

187/87

872

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

99 200,00

9 920,00

1 000,00

2.

187/88

871

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

99 100,00

9 910,00

1 000,00

Cały proces inwestycyjny przeprowadzą nowonabywcy ww. działek we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania dla tego terenu oraz przepisami prawa.
Nieruchomości ww. (poz. 1-2) wolne są od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono 9 stycznia 2019 r., drugi 13 marca 2019 r., trzeci 15 maja 2019 r., czwarty 31 lipca 2019 r., piąty 9 października 2019 r.,
szósty 11 grudnia 2019 r., a siódmy 4 marca 2020 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska nr 6. Wadium
w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 4 czerwca 2020 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 9 czerwca 2020 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, II piętro, tel. (58) 5306082.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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 nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Przy Młynie, obręb 16 – nieruchomość składa się z działki nr 262 o powierzchni 886 m², KW 35079, zabudowanej budynkiem
mieszkalnym (pow. użytk. 417,93 m²) oraz gospodarczym (pow. użytk. 129,60 m²), cena wywoławcza wynosi 550 000,00 zł (pięćsetpięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 55 000,00 zł (pięćdziesiątpięćtysiącyzłotych);
postąpienie minimalne 5 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C2.41.U1.MW.1 – tereny usług, w tym handlowych oraz zabudowy mieszkaniowousługowej śródmiejskiej, usługi w postaci lokali wbudowanych w obiekty mieszkalne lub w postaci odrębnych budynków.
Dostęp nieruchomości do drogi publicznej – ul. Tczewskiej poprzez służebność gruntową przez działki nr: 3 (KW 42214), 7/5 i 7/6 (KW 52132), obr. 16.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 czerwca 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 28 maja 2020 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 2 czerwca 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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.
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 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. Adama Mickiewicza (I przetarg) składającej się z działki nr 136/14 o pow. 1.334 m² oraz udziału 6/15 części (tj.~255 m²) w działce
nr 136/13 o pow. 637 m² - obręb 14, KW 38328;
cena wywoławcza łącznie (w tym 23% VAT) 150 000,00 zł (stopięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaścietsięcyzłotych); postąpienie minimalne 1 500,00 zł;
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański nieruchomość leży w strefie oznaczonej symbolem C2.114.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem usług
nieuciążliwych. Pod zabudowę przewidziana jest działka nr 136/14, natomiast udział 6/15 cz. w działce nr 136/13 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową w celu zapewnienia komunikacji z drogi publicznej – ul. Adama Mickiewicza.
Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 3 czerwca 2020 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 28 maja
2020 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 2 czerwca 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 do 15:00 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.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze 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, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Cena wywoławcza w zł (zawiera
23%VAT)

wadium w zł

postąpienie minimalne
w zł

5

6

7

3.401

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

315.000,00

31.500,00

3.150,00

1/5
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.432

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

320.000,00

32.000,00

3.200,00

3.

1/6
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.167

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

295.000,00

29.500,00

2.950,00

4.

1/7
gen. S. Roweckiego „Grota”

3.335

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

315.000,00

31.500,00

3.150,00

5.

1/8
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.825

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

360.000,00

36.000,00

3.600,00

6.

1/9
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.814

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

270.000,00

27.000,00

2.700,00

7.

1/10
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.836

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

275.000,00

27.500,00

2.750,00

8

1/11
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.220

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

300.000,00

30.000,00

3.000,00

9.

1/14
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.884

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

280.000,00

28.000,00

2.800,00

10.

1/16
gen. A. Fieldorfa „Nila”

3.197

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

300.000,00

30.000,00

3.000,00

11.

1/18
M.Niemojewskiego/Fieldorfa”Nila”

3.529

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

330.000,00

33.000,00

3.300,00

12.

1/19
M. Niemojewskiego

3.464

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

325.000,00

32.500,00

3.250,00

13.

1/20
gen. A. Fieldorfa „Nila”

2.892

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

250.000,00

25.000,00

2.500,00

14.

1/21
M. Niemojewskiego

4.792

A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako
towarzyszące, wbudowane

410.000,00

41.000,00

4.100,00

Lp.

Nr działki / ulica

Pow. w m2

1

2

3

1.

1/4
gen. S. Roweckiego „Grota”

2.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
4

Nieruchomości ww. (poz.1-14) wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
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. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 12 pkt 6 określa ograniczenia w zagospodarowaniu działek nr: 1/14, 1/20 i 1/21, znajdujących się w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefie
ochronnej szerokości 50 m od granicy działki cmentarza, w związku z czym działki nr 1/14, 1/20 i 1/21 w części wyłączone są z zabudowy.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 kwietnia 2020 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 16
kwietnia 2020 r. (czwartek) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański Nr 83 8340 0001 0001 1400 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega
przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
W dniu 21 kwietnia 2020 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.
Informacje: o przetargu - Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, pok. 204, II piętro, tel. (58) 5306075, o warunkach zabudowy i zagospodarowania - Wydział
Planowania i Urbanistyki, pok. 206, 208,
II piętro, tel. (58) 5306082.

