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przez cały rok ciężko pracujemy, ostatnio zmagaliśmy się też 
z problemami wywołanymi pandemią. Wszyscy zasłużyliśmy 
na relaks i rozrywkę. Serdecznie zapraszam na Dni Miasta. Tym 
razem odbędą się wyjątkowo w ostatni weekend sierpnia. Wra-
camy też do trzydniowej zabawy. Ten czas będzie wypełniony 
atrakcjami po brzegi i to aż w czterech lokalizacjach: na Scenie 
Letniej w Parku Nowe Oblicze, na Rynku, na Stadionie im. Kazi-
mierza Deyny oraz w Parku Miejskim. 

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że każdy znajdzie coś 
dla siebie. Będzie można pysznie zjeść, powspinać się, w balonie 
na uwięzi zobaczyć jak nasze miasto wygląda z góry. Najmłod-
si do wyboru będą mieli wiele atrakcji, wśród których znajdą się 
chociażby lunapark, czy spektakl teatru ulicznego. Nie zabraknie 
muzyki polskich i światowych gwiazd. 

Chociaż Dni Miasta to czas zabawy, nie zapominamy także o bez-
pieczeństwie oraz obowiązkach. Drugiego dnia imprezy będzie 
można skorzystać z usług usytuowanego w Ratuszu Staromiej-
skim Mobilnego Punktu Szczepień. Towarzyszyć będzie nam też 
przenośny Punkt Spisu Powszechnego. 

Nigdy nie zapominamy również o bogatej historii miasta. Nawią-
żemy do niej podczas tradycyjnej Intronizacji Króla Kurkowego. 
Na trzy dni oddam klucz do bram Starogardu Braciom Kurkowym, 
a tym samym przekażę władzę nad miastem Mieszkańcom. Ko-
rzystajcie z tego i bawcie się dobrze!

Drodzy Mieszkańcy i Goście Starogardu Gdańskiego,

Janusz Stankowiak
Prezydent Miasta 

Starogard Gdański

Bądź z nami na Dniach Starogardu!

Mamy kolejny mural

Będziemy 
coraz 

silniejsi
Rozmowa 
z Jackiem 

Manuszewskim, 
trenerem KP 

Starogard.

Jubileusz 
starogardzkiego chóru
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23 lipca ok. godz. 3:25 na skrzy-
żowaniu ul. Lubichowskiej i ul. 

Kopernika w Starogardzie Gdańskim 
operator monitoringu podjął obser-
wację dwóch mężczyzn. Zarówno 
pora, jak i dziwne zachowanie męż-
czyzn, z których jeden niósł duże na-
ręcze kwiatów wzbudziło podejrzenie 
operatora. Zarejestrował więc ich 

Monitoring przynosi efekty
Inicjatywa Prezydenta Miasta Starogard Gdański o wprowadzeniu całodobowej ob-
serwacji monitoringu miejskiego, jak również wspólne ustalenia z Komendantem 
Straży Miejskiej i Komendantem Powiatowym Policji o uruchomieniu patrolu, któ-
ry będzie współpracował z operatorem monitoringu przynoszą wymierne efekty.

Prezentację przygotowała kierow-
nik projektu Karolina Drzewiecka 

z firmy Westmor Consulting. 
– Za cele strategiczne obraliśmy sobie: 
w wymiarze społecznym – zwiększe-
nie atrakcyjności osiedleńczej mia-
sta i rozwój kapitału społecznego; 
w wymiarze gospodarczym – rozwój 
gospodarczy miasta oparty na inno-
wacyjności i wdrażaniu nowych tech-
nologii; w wymiarze przestrzennym 
natomiast – zrównoważony rozwój 
przestrzenny miasta w oparciu o do-

Mieszkańcy zabrali głos
„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta 
Starogard Gdański na lata 2021-2030” to najważniej-
szy dokument w mieście, na podstawie którego Sta-
rogard Gdański będzie się rozwijać do 2030 r. 27 lipca 
odbyły się konsultacje społeczne w sprawie jego treści.

wizerunek. 27 lipca Komenda Powia-
towa Policji w Starogardzie Gdańskim 
sporządziła wniosek o zgranie mo-
nitoringu z wymienionej lokalizacji 
w związku z przyjęciem zawiadomie-
nia o kradzieży kwiatów o wartości 
1000 zł.
Z kolei 28 lipca około godz. 4:20 ope-
rator monitoringu Straży Miejskiej 

zarejestrował dwóch sprawców, któ-
rzy na starogardzkim Rynku dokona-
li włamania do pomieszczenia przy 
ogródku należącym do restauracji 
SPHINX. Poinformował o tym zda-
rzeniu dyżurnego Komendy Powia-
towej Policji w Starogardzie Gdań-
skim, w wyniku czego patrol dokonał 
zatrzymania sprawców. 
 

brze zaprojektowaną i zrealizowaną 
infrastrukturę techniczną – mówiła 
kierownik projektu Karolina Drze-
wiecka. Z sali padło kilka propozycji 
doprecyzowania celów, jakie w roz-
woju Starogardu Gdańskiego, samo-
rząd miejski powinien osiągnąć. Po 
ostatecznym zredagowaniu treści 
„Strategii Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego Miasta Starogard Gdań-
ski na lata 2021-2030” Prezydent 
Miasta we wrześniu przedstawi ją Ra-
dzie Miasta do zatwierdzenia.  

6 sierpnia wraz z Dyrektor MORIW 
w Grudziądzu Izabelą Piwowarską 

odwiedził prezydenta Janusza Stan-
kowiaka. Wraz z wiceprezydentem 
ds. techniczno-inwestycyjnych Ta-
deuszem Błędzkim oraz koordynato-

Nasze baseny inspirują
Prezydent Miasta Grudziądz Maciej Jan Glamowski 
chciałby otworzyć w swoim mieście letnie baseny. 
Tak bardzo spodobał mu się Kompleks Rekreacyjny 
„Piekiełki”, że postanowił się nim zainspirować.  

rem projektu Olgą Wesołowską obej-
rzał jedną z najnowszych inwestycji 
w naszym mieście. Dowiedział się jak 
powstawała. Na tej podstawie podob-
ne baseny wybudowane mają zostać 
w Grudziądzu. 
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Coroczne Święto Wojska Pol-
skiego jest okazją, by wyrazić 

nasz powszechny i szczery dowód 
uznania dla żołnierskich zasług. 
Złotym medalem 40. lecia Żołnie-
rzy Związku Polskiego został wy-
różniony Prezydent Miasta Janusz 
Stankowiak oraz Starosta Powiatu 
Starogardzkiego Kaziemierz Chyła. 

Pamięć walczących o Warszawę 
w 1944 r. uczciliśmy wspólnie 

z harcerzami starogardzkiego Hufca 
ZHP przy Pomniku Poległych i Za-

Dla Powstańców Warszawskich
Tradycyjnie 1 sierpnia, punktualnie o 17:00 starogar-
dzianie zatrzymali się, by wspomnieć tych, którzy 
w godzinę „W” stanęli do walki o wolność. 

W dowód uznania  
dla żołnierskich zasług
15 sierpnia na placu przed kościołem pw. św. Woj-
ciecha, żołnierze, kombatanci, kapłani, władze sa-
morządowe, delegacje najważniejszych instytucji, 
poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Starogardu 
Gdańskiego, uczcili Święto Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej.

Podpułkownik Tadeusz Bednarek 
został odznaczony Złotym Krzyżem 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 
Brązowym Krzyżem Związku Żoł-
nierzy Wojska Polskiego odznaczono 
podporucznika Zbigniewa Gulgow-
skiego. Odznakę Honorową otrzy-
mali chorąży Sławomir Rakowiec 
i starszy mat Krzysztof Gliński.  

mordowanych Harcerzy. Zaśpiewa-
liśmy m.in. „Pałacyk Michla”, „War-
szawo ma”, „Hej chłopcy, bagnet na 
broń”.  

Obchody tej wyjątkowej rocznicy 
rozpoczęła msza św., na której 

oczywiście jubilaci zaśpiewali. Tuż po 
jej zakończeniu odbył się koncert pie-
śni religijnych i patriotycznych w ich 
wykonaniu. Gościnnie wystąpił także 
Kwartet Amoroso.
Podziękowania za wieloletnią ak-
tywność nie tylko w parafii pw. św. 
Mateusza, ale także podczas wszel-
kich uroczystości patriotycznych 
i miejskich złożył Chórowi Prezydent 
Miasta Starogard Gdański Janusz 
Stankowiak. – Działalność Męskiego 
Chóru im. Serca Jezusowego najle-
piej podsumować chyba słowami Jo-
hanna Wolfganga Goethego: „Gdzie 
słyszysz śpiew, tam wstąp, tam do-
bre serce mają. Źli ludzie, wierz mi, 

Jubileusz starogardzkiego chóru
Powstał 2 sierpnia 1925 r. Utworzono go prawdopodobnie z woli parafian staro-
gardzkiej fary, którymi byli również rajcowie miasta. 8 sierpnia Męski Chór im. 
Serca Jezusowego przy parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim świę-
tował jubileusz 95-lecia istnienia.

ci nigdy nie śpiewają”. Panowie, to co 
przez te 95 lat robiliście i nadal robicie 
dla Starogardu Gdańskiego jest na-
prawdę godne uwagi, a wręcz podzi-
wu. Śmiało mogę powiedzieć, że je-
steście chórem nie tylko parafialnym, 
ale miejskim – mówił prezydent. 
Prezes chóru Lech Mazurkiewicz 
dziękował wszystkim zaangażowa-
nym w jego działalność, osobom i in-
stytucjom, które go wspierają. Wy-
różnił także najdłużej śpiewających 
chórzystów oraz dotychczasowych 
dyrygentów, wśród których znaleźli 
się: Dominik Kłos, Ryszard Cieśniew-
ski, Mateusz Pizuński oraz ks. Dawid 
Rożek.  
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Przez 10 lat wydarzenie or-
ganizowane było na tere-

nie Stada Ogierów. Ze wzglę-
du na obostrzenia wynikające 
z zagrożenia koronawirusem 
w zeszłym roku zlot odbył 
się tylko wirtualnie. 24 lipca 
2021 r. udało się zorganizo-
wać go realnie, jednak w nieco 
skromniejszej wersji.
– Jako samorząd Starogardu 
Gdańskiego jesteśmy otwarci 
na wszelkie inicjatywy tego 
typu. Cieszymy się, że nasze 
miasto odwiedziło tylu właści-

Powrót do przeszłości
40 samochodów i 92 motocykle, w sumie 132 pojazdy pojawiły się 
na XI Zlocie Weteranów Szos w Starogardzie Gdańskim. Impreza po 
raz pierwszy odbyła się na parkingu przed Starogardzkim Centrum 
Kultury oraz w Parku Nowe Oblicze.

30 urodziny to powód 
do dumy, święto-

wania i do podsumowania 
naszych działań. Pomy-
śleliśmy sobie, że miło by 
było, dać coś mieszkańcom 
i pokazać, że fundacja działa 
i jest potrzebna w Starogar-
dzie Gdańskim. Tak zrodził 
się pomysł, aby powstał ten 

Mamy kolejny mural
Przez prawie trzy tygodnie starogardzcy artyści, Magdalena i Adam 
Harasowie oraz Józef Olszynka, malowali mural na bocznej ścianie 
bloku nr 36 na osiedlu Kopernika. Obraz powstał w związku z 30-le-
ciem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 11 sierpnia odbyło się jego uro-
czyste odsłonięcie.

fundacji. To ona mnie zain-
spirowała. Ponieważ chcia-
łam pokazać ogrom działań 
Fundacji na przestrzeni tych 
30-lat, pomyślałam sobie, 
że idealny będzie motyw 
skrzydeł, czyli ten symbo-
liczny motyw mocy i siły, 
którą fundacja daje innym 
codziennie, wykonując bar-
dzo trudną pracę – podkre-
śliła Magdalena Haras, au-
torka projektu i współwyko-
nawczyni muralu.
To przedsięwzięcie nie było-
by możliwe bez życzliwości 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Kociewie, lokalnego bizne-
su oraz samorządu. Swoją 
cegiełkę ofiarowała Gmina 
Miejska Starogard Gdański 
i starogardzcy przedsiębior-
cy: Zakłady Farmaceutyczne 
Polpharma, firmy Eurobud 
i Broker, Biuro Rachunkowe 
RK Roma Kamrowska oraz 
P.U.Vibo, którym dziękowa-
ła koordynator starogardz-
kiego CPD Aurelia Jankow-
ska.   

mural – powiedziała Aure-
lia Jankowska, koordynator 
starogardzkiego Centrum 
Pomocy Dzieciom.
– Zagłębiając się w rożne 
materiały, natrafiłam na 
zdjęcie, które nazwałam 
małym myślicielem. Foto-
grafia, była wykorzystywa-
ne przez lata w działalności 

rogard Gdański ds. technicz-
no-inwestycyjnych Tadeusz 
Błędzki.
– Aż trudno uwierzyć, że 
pierwszy Zlot Weteranów 
Szos. Historia na Kołach od-
był się 12 lat temu. Ubiegło-
roczny był wirtualny, więc 
nie uwzględniamy go w nu-
meracji. Bardzo żałujemy, że 
ze względu na pandemię nie 
mogliśmy zorganizować kon-
certów gwiazd, jednak Myslo-
vitz oraz Varius Manx i Kasia 
Stankiewicz przyjadą do nas 
za rok. Mimo tego, porządną 
dawkę rockowej muzyki za-
serwowały nam takie zespoły, 
jak Nadmiar, Hekses, Purple 
Drive i starogardzka kapela 
Stone Heads – mówiła dyrek-
tor Starogardzkiego Centrum 
Kultury Ewa Roman.
Tytuł „Motocykl Zlotu” otrzy-
mał Zundapp KS750 z 1942 
r., którego właścicielem jest 

Karol Skórski. „Samochodem 
Zlotu” wybrano Skodę Tudor 
z 1948 r. należącą do Grzego-
rza Sintka. Najpiękniejszym 
motorowerem okazał się po-
jazd Pawła Mazurowskiego. 
Misterem Elegancji został 
Jakub Hońkowski. Jak zwy-
kle podczas Zlotu Weteranów 
Szos nie zabrakło atrakcji. 
Przede wszystkim jednak 
każdy uczestnik imprezy 
mógł zrobić coś dobrego. Pro-
wadzona była bowiem zbiórka 

pieniędzy dla 16-letniej Joan-
ny Durawy, która zachorowała 
na ostrą białaczkę szpikową 
typu M5. Organizatorami Zlo-
tu byli Starogardzkie Cen-
trum Kultury i Klub Motocykli 
Dawnych, partnerem Gmina 
Miejska Starogard Gdański, 
a sponsorami Zakład Utyli-
zacji Odpadów Komunalnych 
STARY LAS, Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe BRO-
KER oraz Hipermarket CAR-
REFOUR Starogard Gdański.  

cieli zabytkowych pojazdów. 
Myślami wróciłem dzisiaj do 
młodzieńczych lat, kiedy to 

zaczynałem swoją przygodę 
z motoryzacją – powiedział za-
stępca Prezydenta Miasta Sta-
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Pierwsza z nich dotyczy nagrania, 
postprodukcji oraz emisji repor-

tażu o działaniach organizacji oraz 
osób realizujących na terenie stolicy 
Kociewia interesujące projekty. Film 
będzie nosił tytuł „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie – o inicjatywach 
i ich twórcach w Starogardzie Gdań-
skim”. Jego pomysłodawcy otrzyma-
ją na realizację zadania 2500 zł. Pre-
zydent Starogardu umowę podpisał 
z Krzysztofem Kamyszem. 
W kwocie 2000 zł miasto wsparło 
Maraton MTB „Kociewie szlakiem”. 
Prezydent Janusz Stankowiak pod-
pisał z Wojciechem Hercke, preze-
sem stowarzyszenia Grupa Kolarska 
Starogard Gdański, umowę na dofi-
nansowanie zawodów rowerowych. 
11 września odbędzie się już ich ósma 
edycja. Co roku bierze w niej udział 
ponad 300 zawodników zarówno 
z naszego miasta, jak i z całej Pol-
ski. Maraton MTB jest efektem pra-
cy członków GK Starogard Gdański, 
którzy jako stowarzyszenie działa-
ją od dziewięciu lat. Głównym ce-
lem projektu, jest zainteresowanie 
mieszkańców naszego miasta oraz 
okolic kolarstwem. 

Otwarci na pomysły mieszkańców
Władze Starogardu Gdańskiego są otwarte na to, co do zaproponowania mają 
mieszkańcy. 13 sierpnia prezydent Janusz Stankowiak podpisał pięć umów w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Pod koniec września w hali spor-
towej Zespołu Szkół Ekono-

micznych, zorganizowany zostanie 
XIII Memoriał Siatkarski im. Macieja 
Olszewskiego. Impreza poświęcona 
jest pamięci wybitnego starogardz-
kiego siatkarza. W turnieju weźmie 
udział 10 drużyn męskich z całej Pol-
ski, w kategoriach wiekowych mło-

Starogardzki Klub Sportowy otrzymał wsparcie

Starogardzki Klub Sportowy otrzymał od miasta wsparcie w kwocie 6.000 zł na 
realizację swoich tegorocznych planów. Przekazane pieniądze pomogą w organi-
zacji sportowych turniejów. Skierowane będą one do dzieci i młodzieży.

6 000 zł
#STGwspiera

2000 zł na organizację Turnieju Walk 
Rycerskich „Lato Średniowiecza” 
otrzymało Starogardzkie Bractwo 
Rycerskie. Był to turniej na miecze 
typu „soft” dla młodzieży, dorosłych 
oraz turniej jazdy konnej. W imieniu 
Bractwa umowę z prezydentem Sta-
rogardu podpisał Rafał Lewańczyk. 
Rafał Kuliowski natomiast podpisał 
z prezydentem miasta umowę na 
stworzenie muralu „Zimorodek”. Do 
4 września ma on powstać na jednej 
ze ścian w pobliżu Parku Miejskiego, 
gdzie na pewno doskonale się wkom-
ponuje. Miasto wsparło przedsię-
wzięcie kwotą 3000 zł. 
Dzięki kwocie 3000 zł mieszkańcy 
Starogardu będą mieli okazję po-
znać wicemistrza Polski w drifcie. 
Na terenie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji zorganizowane zostaną pokazy 
umiejętności motocrossowych Jaku-
ba Dudka, profesjonalnego kierowcy 
wyścigowego. Został on zwycięz-
cą 55. rundy zawodów Drift Open. 
O terminie i szczegółach wydarzenia, 
które zostało skierowane w szcze-
gólności do starogardzkiej młodzieży 
będziemy informować na naszych 
stronach.  

Młodzi zawodnicy odwiedzi-
li włodarza razem ze swoją 

trenerką, a zarazem wiceprezesem 
UKS „Kociewie”, w którym trenują 
Agnieszką Szwedą-Princ. 
– Osiągnęliście bardzo wiele, a wiem, 
że zamierzacie rozwijać się nadal. 
Takie osoby jak Wy są uosobieniem 
przyświecającego naszemu miastu 
hasła „Tu rodzą się gwiazdy” – powie-
dział prezydent Janusz Stankowiak.  

Akrobatyczny sukces
Podczas czerwcowych Mistrzostw Polski Junio-
ra młodszego w akrobatyce sportowej w Chorzowie 
dwójka męska Antoni Gryniuk i Paweł Kraiński zajęli 
II miejsce. 17 sierpnia tego sukcesu pogratulował im 
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stanko-
wiak.

– Antek i Paweł są bardzo „starto-
wi”. To znaczy występy w zawo-
dach, czy konkursach ich napędzają. 
Doskonale radzą sobie ze stresem. 
Podczas przygotowań zdarzają się 
trudne momenty, a czasem nawet 
chwile zwątpienia, ale szybko się po 
nich w naszym klubie podnosimy. 
W dużej mierze jest to zasługa rodzi-
ców naszych zawodników – mówiła 
Agnieszka Szweda-Princ.   

dzików i kadetów. Łącznie około 120 
młodych sportowców. Wydarzenie 
to wsparł prezydent miasta Janusz 
Stankowiak, w kwocie 4000 zł.
2000 zł dofinansowania, pozwo-
li klubowi na organizację XV Mi-
kołajkowego Turnieju Koszykówki 
„Gwiazdka 2021”. Impreza zaplano-
wana jest na koniec roku i odbędzie 

się w Miejskiej Hali Sportowej im. A. 
Grubby. Każdy z zespołów rozegra po 
4 mecze. Weźmie w niej udział około 
80 uczestników. Wydarzenie spor-
towe adresowane jest do chłopców 
z rocznika 2010, rozpoczynających 
szkolenia koszykarskie.  
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Wnioski na utworzenie nowego 
miejsca zieleni w mieście lub 

zagospodarowanie i zabiegi pielę-
gnacyjne już istniejącej zieleni mogą 
składać nieprowadzące działalności 
gospodarczej osoby fizyczne, wspól-
noty mieszkaniowe i spółdzielnie 
mieszkaniowe.
Dotację można otrzymać na:
1) zakup materiałów do nasadzeń 
wieloletnich (drzew, krzewów, bylin, 
pnączy, roślin cebulowych/bulwia-
stych); minimalny obwód pnia sa-
dzonek drzew mierzony na wysoko-
ści 100 cm powinien wynosić 12 cm;
2) wymianę gleby na żyzną;
3) wykonanie systemu napowietrza-
jącego – dotyczy drzew;
4) wykonanie stabilizacji (palików i/
lub podziemnego systemu stabilizu-
jącego) – dotyczy drzew;
5) ułożenie agrowłókniny;
6) ściółkowanie przekompostowa-
nymi zrębkami lub korą;
7) założenie trawników i/lub łąk 
kwietnych;
8) zabiegi pielęgnacyjne istniejącej 
zieleni;
9) zabiegi zabezpieczające istniejący 
drzewostan, w tym założenie wiązań 
i podpór;
10) korowanie.
Wnioskować można o zwrot części 
poniesionych kosztów zarówno jed-
nego, jak i wielu z wymienionych 
wyżej zadań.
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
1) wykazywanie się przez benefi-
cjenta tytułem prawnym władania 
nieruchomością, na której planuje 
się urządzenie zieleni lub dyspono-
wanie nieruchomością na podstawie 
pisemnej zgody pozyskanej od jej 

Ostatnie dni 
na składanie wniosków
Od 23 lipca mieszkańcy mogą starać się o dotację 
na zadrzewienie, zakrzewienie i ukwiecenie nieru-
chomości. Regulamin udzielania i rozliczania dota-
cji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 
urządzanie terenów zielonych nabrał mocy. Miasto 
ustaliło termin składania wniosków i przygotowało 
odpowiednie formularze.

W ramach działań projektowych 18 
pracowników szkoły, wykorzystując 
czas wolny od pracy, uczestniczyło 
w kursach zagranicznych w 5 kra-
jach europejskich (Hiszpania, Malta, 
Niemcy, Wielka Brytania, Włochy). 
Podczas szkoleń mieli oni okazję 
wzmocnić swój warsztat oraz poznać 
nowe metody pracy zwiększające 
efektywność nauczania. Nauczyciele 
zaznajomili się także z nowoczesny-
mi technologiami służącymi edukacji 
oraz przełamali barierę językową.  

Szkoła w unijnym projekcie

właściciela (w formie oświadcze-
nia składanego przez beneficjenta); 
2) bezpośrednie przyleganie terenu, 
na którym ma zostać urządzona zie-
leń, do terenów publicznych oraz wi-
doczność nasadzeń, tj. brak pełnych 
ogrodzeń, murów, wysokich żywo-
płotów, gęstych szpalerów drzew 
itp. na działce lub jej części, na której 
planowane są nasadzenia, od strony 
terenów publicznych.
Zwrotowi podlegać będzie 75% po-
niesionych kosztów, które Komisja 
powołana przez Prezydenta Miasta 
uzna za konieczne dla wykonania 
zadania i które wnioskodawca udo-
kumentuje po zakończeniu przedsię-
wzięcia. Dotacja nie będzie mogła być 
jednak większa niż 3 tys. zł brutto.
Aby uzyskać takie dofinansowanie, 
należy złożyć wniosek o udzielenie 
dotacji przed rozpoczęciem realizacji 
zadania. 
Prawidłowo wypełniony wniosek 
z podpisem wnioskodawcy można 
składać do 20.08.2021 r. w Urzędzie 
Miasta Starogard Gdański przy ul. 
Gdańskiej 6 lub w siedzibie Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Starogard Gdański przy ul. Zblew-
skiej 18 albo za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej na platfor-
mie ePUAP. Uwaga: wnioski, które 
wpłyną po wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane.
Kompletność wniosku sprawdzać bę-
dzie Komisja, która dokona też oceny 
merytorycznej wg ustalonych w Re-
gulaminie kryteriów. Dotacja będzie 
podlegać rozliczeniu na zasadach, 
które również znajdują się w Regula-
minie.  

Nauczyciele placówki realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu 
„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.



719 sierpnia 2021
STAROGARDZKI RATUSZWYDARZENIA

Uczestnicy imprezy udo-
wodnili, że wszystko jest 

możliwe. Wymaga tylko do-
brej organizacji i samozapar-
cia. 
Klasyfikacja generalna In-
tegracyjnego Biegu na 
Orientację „Orientuj się”: 
1. Drużyna ŚDS Starogardd Gd 
2 pod kierownictwem Krzyśka 
2. Drużyna reprezentująca 
Urząd Miasta Starogard Gdań-
ski pod kierownictwem Pawła 
3. Drużyna ŚDS Starogard Gd 
1 pod kierownictwem Kasi 
4. Ex aequo Drużyna Michała 

Chcieć to móc
17 lipca Stowarzyszenie START-On zorga-
nizowało Integracyjny Bieg na Orientację.

Aby pomóc zebrać środki 
na intensywną rehabili-

tację Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 4  i Stowarzyszenie 
„Można Inaczej”  zorgani-
zowały przed Starogardzkim 
Centrum Kultury piknik cha-

Piknik charytatywny
7 sierpnia graliśmy dla Agaty. 12-letnia dziewczynka przeszła ope-
rację usunięcia nowotworu niezłośliwego mózgu. W konsekwencji 
czego ma uszkodzony narząd wzroku, niedowidzenie, niedowład 
prawej ręki oraz padaczkę.

Niedawno ośrodek odwie-
dził Grzegorz Kuliś z Fun-

dacji „Alpaki na Kaszubach” 
wraz ze swoimi trzema zwie-
rzakami: lamą Damą oraz alpa-
kami: Enzo i Chcikenem.
– Alpakoterapia to forma te-
rapii wspierającej polegająca 
na bezpośrednim kontakcie 
ze spokojnie nastawioną do 
człowieka alpaką. Karmienie, 
przytulanie, głaskanie tych 
uroczych zwierząt odpręża 
oraz wycisza. Alpaki są cie-
płe i miękkie w dotyku, dzięki 
czemu obniża się poziom lęku 
i stresu. Kontakt z alpaką sty-

Alpakoterapia
ŚDS nieustannie poszukuje ciekawych form 
aktywizacji i usprawniania dla swoich do-
mowników, odpowiadających na ich indy-
widualne potrzeby.

Każdy model poleca inną 
książkę. Rozbieżność ga-

tunków jest spora, ale to bar-
dzo dobrze. Seniorzy świetnie 
przygotowali się do tego za-
dania. Przemyśleli co i w jaki 
sposób chcą zaprezento-
wać. Wszyscy jesteśmy pod 
ogromnym wrażeniem ich 
strojów i rekwizytów – powie-
działa zastępca koordynato-
ra Dziennego Domu Senior+ 

Seniorzy polecają książki 
Uczestnicy zajęć Dziennego Domu Senior+ 23 lipca stanęli przed 
obiektywem Kingi Kossobuckiej. Pozując przed aparatem, promo-
wali czytelnictwo. Efekty sesji zdjęciowej wkrótce, a my przygoto-
waliśmy reportaż zza kulis.

rytatywny. Kupić można było 
m.in obraz, który przekazał 
prezydent miasta. Janusz 
Stankowiak  osobiście popro-
wadził licytację dzieła stypen-
dystki Ireny Zagórskiej . 
Cały czas można włączyć się 

w pomoc dla Agaty wpłacając 
pieniądze na konto 42 1090 
2590 0000 0001 3207 6672. 
Stowarzyszenie „Można Ina-
czej”, numer zbiórki publicz-
nej: 2021/1513/OR.  

oraz Drużyna reprezentująca 
zakłady Polpharma
START-On zapewnia, że cho-
ciaż było to pierwsze takie 
wydarzenie, to na pewno nie 
ostatnie.  

w Starogardzie Gdańskim 
Paulina Czyżewska.
– Zawsze byłam aktywna. Tak 
mi zostało, nawet na emery-
turze. Czerpię z życia pełnymi 
garściami i wykorzystuję każ-
dą okazję do zabawy. Na zdję-
ciach zaprezentuję romans. 
Sama lubię takie książki. 
Z natury jestem romantyczką. 
Chociaż, gdy trzeba twardo 
stąpam po ziemi – tuż przed 

sesją zdjęciową mówiła Regi-
na Kulas.
– Seniorzy byli wyśmienicie 
przygotowani do odegra-
nia przed aparatem wybra-
nych ról. Mam wrażenie, 
że byli w swoim żywiole. 
Pracowało się z nimi bar-
dzo dobrze. Reagowali na 
sugestie, ale mieli też swoje 
wizje i pomysły – podsumo-
wała Kinga Kossobucka.    

muluje rozwój ruchowy i zmy-
sły, obniża napięcie, wspiera 
pewność siebie, uczy empatii 
– podsumowuje Aleksandra 
Formela.
To niezwykłe spotkanie wy-
wołało mnóstwo pozytywnych 
emocji.  
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Upamiętniliśmy mistrza
21 lipca minęło 16 lat od śmierci wybitnego tenisisty 
stołowego Andrzeja Grubby. Upamiętnili ją mama 
zawodnika Ludomira Grubba, jego brat Jerzy Grubba, 
zastępca Prezydenta Miasta ds. techniczno-inwesty-
cyjnych Tadeusz Błędzki, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Marek Jankowski oraz dyrektor OSiR-u Ma-
rzena Klein.

Dla naszego miasta na dwóch kół-
kach jeździło ponad 310 osób. 

Łącznie przejechały 72.550,65 km. 
Wśród kobiet najwięcej kilome-
trów nakręciły: Magdalena Wolszle-
gier 2766 km, Anetta Mizura-Sten-
cel 1211 km, Jolana Olejnik 1118 km.
Spośród mężczyzn najlepsi okazali się: 
Piotr Krzemiński 3506 km, Łu-
kasz Kowalewski 2598 km, Jarosław 

Wyróżnieni 
za kręcenie kilometrów
16 lipca prezydent Janusz Stankowiak podziękował 
i wręczył nagrody najbardziej aktywnym uczestni-
kom rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

Bonk 2097 km. Wszyscy wyróżnieni 
otrzymali nagrody, które ufundowali: 
Salon Rowerowy Kross, Hotel i Re-
stauracja Strzelnica.
Miasto Starogard Gdański nagrodzi-
ło laureatów zestawami rowerowych 
gadżetów, sakwami podróżnymi oraz 
limitowanymi koszulkami promują-
cymi tegoroczną edycję Pucharu. 

Wrócił Pan na Kociewie, to chyba dla 
Pana szczególna sytuacja?
Na Kociewie wróciłem praktycz-
nie półtora roku, kiedy przjechałem 
z Głogowa. Miałem roczną przerwę 
od piłki. Zimą zatrudniono mnie 
w Wierzycy Pelplin. Tam udało mi się 
zrobić w miarę solidny wynik, gdzie 
byliśmy drugim, czy trzecim zespo-
łem na wiosnę. Udało mi się uratować 
Wierzycę przed spadkiem. Awanso-
waliśmy do grupy mistrzowskiej i po 
rundzie wiosennej zadecydowałem, 
że nie zostanę już w Pelplinie. Na-
stąpił przy tym zbieg okoliczności, że 
w dniu kiedy rezygnowałem z pracy 
w Pelplinie odezwał się klub KP Sta-
rogard, dogadaliśmy się. Teraz jestem 
i pracuję tutaj, z czego jestem zado-
wolony. 

Po tak udanym sezonie, jakim było 
4. miejsce w  trzeciej lidze, ciężko 
wchodzi się chyba do klubu?
Trzeba rozdzielić dwie rzeczy. To co 
było jest już za nami, a na to, co przed 
nami, musimy pracować z takim 
materiałem ludzkim jaki jest i dosto-
sować się do warunków jakie są. Nie 
będę teraz wymyślał, że mają przyjść 
zawodnicy jacy byli, a wiadomo, że 
zarabiali więcej. Na ten moment nas 
na to nie stać. Trzeba więc sobie ra-
dzić z takim zawodnikami, na jakich 
nas stać. Nie można załamywać rąk, 
należy pracować. Myślę, że przepra-
cowaliśmy dobrze okres przygoto-
wawczy. Początek rozgrywek to dwa 

Będziemy coraz silniejsi
Rozmowa z Jackiem Manuszewskim, trenerem KP Starogard.

spotkania. Remis oraz minimalna 
porażka z Błękitnymi Stargard, ze-
społem który przed ligą zapowiadany 
był jako jeden z faworytów. Moim 
zdaniem nie jest to jakiś bardzo do-
bry zespół , ale bardzo solidny jak na 
trzecioligowe warunki. W konfron-
tacji z nim pokazaliśmy się z dobrej 
strony. W tych dwóch spotkaniach 
było dużo zaangażowania i walki. 
Myślę, że w następnych meczach bę-
dzie to wyglądało jeszcze lepiej. 

Na co realnie stać Pana podopiecz-
nych?
Myślę, że stać nas na środek tabeli 
i odbieranie punktów tym najlep-
szym.

Jak będzie w tym sezonie grać KP, jak 
chciałby Pan, aby grali pana zawod-
nicy?
Mogę sobie wymyślać jak chciał-
bym grać, ale co z tego, że chciałbym 
pięknie grać skrzydłami jak nie ma 
odpowiednich skrzydłowych. Muszę 
dostosować grę do tych zawodni-
ków, których posiadam. Muszę wziąć 
pod uwagę to na jakim jesteśmy eta-
pie pracy, jaki ten zespół jest i z tego 
wyciągnąć jak najwięcej. Chciałbym 
jak najmniej tracić bramek, gdyż wy-
chodzę z założenia, że najpierw trze-
ba  budować zespół od tyłu nie dając 
sobie strzelić bramki, a potem myśleć 
o strzeleniu bramek. Jest kilku za-
wodników, którzy potrafią strzelać 
gole.  Jest Filip Sosnowski, Michał 

Wohlert, czy Oskar Fliegr. Potrafią to 
zrobić i myślę, że pokażą to w następ-
nych spotkaniach. 

Jakie są największe atuty zespołu?
Myślę, że mamy lepszych młodzie-
żowców niż do tej pory było w KP. Jest 
ich więcej, zespół na pewno jest dużo 
młodszy, gdyż w kadrze mamy teraz 
ośmiu czy dziewięciu młodzieżow-
ców. Chciałbym, aby ta kadra została 
jeszcze wzmocniona, ale zobaczy-
my na ile nas będzie stać. Na pewno 
przydałby się jeszcze jeden napastnik 
i skrzydłowy. Należy pamiętać, że 
wielu chłopaków jest ze Starogardu. 
Moja dewiza jest taka, aby ściągać 
tutaj ludzi z naszego regionu, a nie 
szukać na siłę w Polsce, bo moim 
zdaniem jest to bardziej opłacalne dla 
klubu. Kibice i ludzie związany z mia-
stem byliby łaskawsi, aby temu klu-
bowi pomagać. 

Władze klubu nakreśliły plan mini-
mum, które musicie osiągnąć?
Mamy być w pierwszej dziesiątce na 
koniec sezonu. Powtarzam jednak, że 
trzeba mierzyć to przez pryzmat tego 
jak będziemy wyglądać. Tak napraw-
dę tego nikt do końca nie wie. Wierzę 
w to, że z meczu na mecz będziemy 
silniejsi. Zespół się zgra, zżyje, stanie 
się jednością i będzie wówczas w sta-
nie pokazywać to, co najlepsze w da-
nych realiach.  
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Ważna informacja
Przypominamy, że podłączenie nieru-
chomości do sieci kanalizacyjnej jest 
obowiązkiem ustawowym właściciela 
nieruchomości.

W przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, wy-
posażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych 
lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające wy-
magania określone w przepisach 
odrębnych; przyłączenie nierucho-
mości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość 
jest wyposażona w przydomową 
oczyszczalnię ścieków spełniającą 
wymagania określone w przepisach 
odrębnych.

W sprawie możliwości technicznych 
przyłączenia nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej prosimy 
o kontakt z Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji STAR – WiK 
Spółka z o.o. pod numerem te-
lefonu 58 5601478 lub pod adre-
sem e-mail: bok@star-wik.pl

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach za uchylenie 
się od powyższych obowiązków wła-
ściciel nieruchomości podlega karze 
grzywny na zasadach wskazanych 
w kodeksie postępowania w spra-
wach o wykroczenia.

Informujemy, że zgodnie z ustawą 
gminy mają obowiązek prowadze-
nia ewidencji zbiorników bezod-
pływowych (szamb) w celu kontroli 
częstotliwości ich opróżniania oraz 
ewidencji przydomowych oczysz-
czalni ścieków w celu kontroli czę-
stotliwości i sposobu pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych. 
W związku z powyższym mieszkańcy, 
którzy do tej pory nie przekazali pi-
semnej informacji na temat odprowa-
dzania nieczystości ciekłych, proszeni 
są o wypełnienie załączonego zgło-
szenia i przekazanie go do Wydziału 
Ochrony Środowiska, ul. Zblewska 18 
lub do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6 
lub przesłanie skanu na adres e-ma-
il: srodowisko@um.starogard.pl

Dla Państwa wygody ankieta zo-
stała również zamieszczona do po-
brania na stronie: www.starogard.
pl lub www.czystemiasto.starogard.pl

Właściciele nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomo-
ści nieczystości ciekłych zobowiązani 
są do udokumentowania w formie 
umowy i dowodów uiszczenia opłaty 
za usługi wykonywane przez przed-
siębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w za-
kresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych. W związku z powyż-
szym od 1 października 2021 r. na 
terenie Gminy Miejskiej Starogard 
Gdański będzie prowadzona kon-
trola częstotliwości opróżniania 
zbiorników bezodpływowych oraz 
kontrola częstotliwości i sposobu 
pozbywania się komunalnych osa-
dów ściekowych z przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Kontroli będą 
podlegały: umowy oraz dokumenty 
potwierdzające wywóz nieczystości 
ciekłych (rachunki, faktury VAT). Na-
leży pamiętać, że posiadane rachunki 
muszą potwierdzać regularność wy-
wozu ścieków.

           Starogard Gdański, dn. ……………………………......

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), gminy mają obowiązek 
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą 
o wypełnienie poniższego zgłoszenia i dostarczenie do Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Zblewska 18 lub Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6. Zgłoszenie 
można przesłać na adres  e-mail: srodowisko@um.starogard.pl. W celu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej prosimy o bezpośredni  kontakt 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.  pod nr. tel.  58  5601478 lub pod adresem e-mail: bok@star-wik.pl

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI /
UŻYTKOWNIK/
INNA FORMA UŻYTKOWANIA*

ADRES NIERUCHOMOŚCI

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ

INFORMACJA NA TEMAT ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Proszę zaznaczyć X we właściwym polu 
Odprowadzam nieczystości ciekłe do:

Zbiornika bezodpływowego
Przydomowej oczyszczalni ścieków
Sieci kanalizacji sanitarnej (STAR-WiK)
Inne (jakie) ........................................................................................................

Nieruchomości, które są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej nie wypełniają dalszej części zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW*
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)

POJEMNOŚĆ (m3)

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA  OPRÓŻNIANIE 
ZBIORNIKA/USUWANIE OSADÓW Z OCZYSZCZALNI* TAK NIE

DATA ZAWARCIA UMOWY

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ WYWOZU 
NIECZYSTOŚCI

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA (m3 / tydzień, 
miesiąc lub rok) W  przypadku oczyszczalni podać ilość 
wywożonego osadu.

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI

* - niepotrzebne skreślić

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO  informuję, 
że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, w imieniu której działa Prezydent Miasta 
Starogard Gdański;
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
   a) telefonicznie: 58  530 6059,
   b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,
   c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.
  Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w zw. z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), w celu prowadzenia przez Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych, kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju 
sieci kanalizacyjnej, prowadzenia ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu 
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie 
radców prawnych, firmy informatyczne. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. wyznaczony w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Inspektor 
Ochrony Danych. Dane osobowe mogą być udostępnione również innym uprawionym podmiotom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas 
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  posiada Pani/Pan prawo do:
   - dostępu do swoich danych osobowych,
   - sprostowania danych,
   - ograniczenia przetwarzania danych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest niezbędne w celu prowadzenia przez Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych lub 
przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

                                                                                    ……....................................…......……………………..
                            Podpis właściciela
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 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA SIÓDMY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki / ulica Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
w zł (zawiera 23%VAT) wadium  w zł postąpienie minimal-

ne w zł
1 2 3 4 5 6 7

1. 1/4
gen. S. Roweckiego „Grota” 3.401 A.27.U1 - teren zabudowy usługowej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako 

towarzyszące, wbudowane 315.000,00 31.500,00 3.150,00

2. 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
M. Niemojewskiego 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 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

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 prze-
pisami 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.
Pierwszy przetarg przeprowadzono 22 kwietnia 2020 r., drugi 8 lipca 2020 r., trzeci 30 września 2020 r., czwarty 16 grudnia 2020 r., piaty 3 marca 2021 r., a szósty 5 maja 2021 r.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (środa) o godz 11:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 2 
września  2021 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 7 września 2021 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 zgłosze-
nia 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, 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 2020 r. poz. 1990 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 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Skarszewskiej 2C, zlokalizowanego na III piętrze budynku, znajdującego się na działce oznaczonej w ewidencji nieruchomości nr 390/8 
w obrębie 13, o powierzchni 210 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim prowadzona jest księga wieczysta nr GD1A/00033526/0:

Powierzchnia użytkowa lokalu i piwnicy w m2 Ilość pokoi Udział w gruncie i w częściach wspólnych Cena wywoławcza w zł Wadium w zł Postąpienie minimalne w zł
1 2 3 4 5 6

49,02 + 7,90 2 + kuchnia 0,0909 150 000,00 15 000,00 1 500,00

W dziale III księgi wieczystej nr GD1A/00033526/0 wpisano, że „wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 27 grudnia 
1995 roku”. W dziale IV księgi wieczystej nr GD1A/00033526/0 wpisano: „w łamie 4 ujawniono wpis: wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłas-
ności. Wpisano dnia 27 grudnia 1995 roku”. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny nie posiada wydanego świadectwa energetycznego.
Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 28 kwietnia 2021 r., drugi 16 czerwca 2021 r. Mieszkanie będzie można oglądać: 30 sierpnia 2021 r. w godzinach od 15:00-15:30.
Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 9:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 2 września 2021 r. (czwartek) w tytule pr-
zelewu 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.
7 września 2021 r. (wtorek) w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański 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 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim, KW 30436, obr. 28,  według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Położenie
Przeznaczenie  w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego

Cena wywoławcza 
w zł (zawiera 23% 

VAT)

wadium 
w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 70/6 694 ul. Słoneczna 09.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  63 100,00     6 310,00     640,00    
2. 70/7 749 ul. Słoneczna 09.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  68 100,00     6 810,00     690,00    
3. 70/9 766 ul. Słoneczna 09.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  58 000,00     5 800,00     580,00    
4. 70/43 650 ul. Księżycowa 27.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  99 000,00     9 900,00     990,00    
5. 70/46 759 ul. Słoneczna 11.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  111 000,00     11 100,00     1 110,00    
6. 70/47 743 ul. Słoneczna 11.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  105 000,00     10 500,00     1 050,00    

7. 70/50 850 ul. Rolna 18.MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych  124 000,00     12 400,00     1 240,00    

8. 70/51 545 ul. Rolna 19.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  80 000,00     8 000,00     800,00    
9. 70/52 545 ul. Rolna 19.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  80 000,00     8 000,00     800,00    
10. 70/53 545 ul. Rolna 19.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  80 000,00     8 000,00     800,00    
11. 70/54 553 ul. Rolna 19.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  81 000,00     8 100,00     810,00    
12. 70/55 704 ul. Rolna 19.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  103 000,00     10 300,00     1 030,00    
13. 70/57 593 ul. Rolna 21.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  87 000,00     8 700,00     870,00    
14. 70/58 531 ul. Rolna 21.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  78 000,00     7 800,00     780,00    
15. 70/59 559 ul. Rolna 21.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  82 000,00     8 200,00     820,00    
16. 70/60 656 ul. Rolna 21.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca  96 000,00     9 600,00     960,00    

Cały proces inwestycyjny nowonabywcy ww. działki przeprowadzą we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i prawem budowlanym. 
Nieruchomości w poz. 1-16 wolne są od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej). Przez działki wymienione w poz. 1-3 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia - 15 kV. 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 września 2021 r. (środa) w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 16 
września 2021 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 21 września 2021 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.

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 7 lipca 2021 r. wydane zostało:
1) Zarządzenie Nr 235/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, obejmujące 16 pozycji: 1) – 16) ul. Słoneczna/Księżycowa/Rolna – obręb 28, działki nr: 

70/6,70/7,70/9,70/43,70/46,70/47,70/50-70/55,70/57-70/60, KW 30436, pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą – 09.MN, 27.MN, 11.MN, 18.MN/U, 19.MN, 21.MN , zbycie w drodze przetargu;
2) Zarządzenie Nr 236/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) - 3) ul. Słoneczna – obręb 28, działki nr: 67 o pow. 2 316 m², 70/45 o pow. 3 138 m², 

70/49 o pow. 3 579 m², KW 30436, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 06.MW, 29.MW, 30.MW, zbycie w drodze przetargu;
3) Zarządzenie Nr 237/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) - 3) rejon ul. Kociewskiej i Korytybskiej – obręb 30, działki nr: 16/12 o pow. 3 549 

m², 16/14 o pow. 4 605 m², 16/16 o pow. 1 451 m², KW 21317, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną – 32.MW, 33.MW, 38.MN, zbycie w drodze przetargu.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na 
stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.
                Prezydent Miasta Starogard Gdański
                Janusz Stankowiak        

NIERUCHOMOŚCI  Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 27 lipca 2021 r. wydane zostało:
1) Zarządzenie Nr 256/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) ul. Świętojańska – działka nr 237/4 o pow. 794 m² obręb 37, KW 36789, pod  zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu, 2) ul. Żurawia – działka nr 238/3 o pow. 859 m² obręb 37, KW 34707, pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu, 3) ul. 
Żurawia – działka nr 238/4 o pow. 939 m² obręb 37, KW 34707, pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na 
stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.
                Prezydent Miasta Starogard Gdański  
                 Janusz Stankowiak        



14 19 sierpnia 2021
STAROGARDZKI RATUSZ

PRZETARGI 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy  ul. Słonecznej, KW GD1A/00030436/1, obr. 28, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 
 (zawiera 23% VAT)

Wadium 
w zł

postąpienie minimalne 
 w zł

1 2 3 4 5 6 7

1. 67 2.316 06.MW -teren  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej 268 000,00   26 800,00 2 680,00 

2. 70/45 3.138 29.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej 605 000,00   60 500,00 6 050,00 

3. 70/49 3.579 30.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej 690 000,00   69 000,00 6 900,00 

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. 1-3 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00030436/1.
Przez środek (w poprzek) działki nr 67  przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia - 15 kV i znajduje się słup energetyczny.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 października 2021 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.   Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 14 
października  2021 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 19 października 2021 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. 1990 z póżn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim w rejonie ul. Korytybskiej, KW GD1A/00018053/2, obr. 30, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza 
 (zawiera 23% VAT) w zł

wadium 
 w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 220/15 1 294 38.MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 130 800,00   13 080,00   1 310,00   
2. 220/16 1 298 38.MN-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 200,00   13 120,00   1 320,00   

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. Pierwszy przetarg przeprowadzono 21 kwietnia 2021 r. Nieruchomości wymienione w poz. 1 i 2  wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00018053/2.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 8 września 2021 r. (środa) o godz 11:30 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium  w  pieniądzu  należy  wnieść najpóźniej do dnia 2 
września 2021 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 7 września 2021 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. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490 późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

 OGŁASZA  PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski, KW 34706, obr. 1, według wykazu w tabelce:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Przeznaczenie  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza w zł 
(zawiera 23%VAT)

wadium  
 w zł

postąpienie minimalne 
w zł

1 2 3 4 5 6 7
1. 5/18 1.316 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 157 800,00   15 780,00    1 580,00    
2. 5/20 1.048 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 125 600,00   12 560,00    1 260,00    
3. 5/21 1.093 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 200,00   13 120,00    1 320,00    
4. 5/22 958 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 117 500,00   11 750,00    1 180,00    
5. 5/23 1.098 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 131 700,00   13 170,00    1 320,00    
6. 5/25 1.206 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 144 600,00   14 460,00    1 450,00    
7 5/26 947 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 116 200,00   11 620,00    1 170,00    
8. 5/27 941 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 115 400,00   11 540,00    1 160,00    
9. 5/28 1.327 A.20.MN.2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 158 600,00   15 860,00    1 590,00    

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 przepi-
sami prawa. Nieruchomości wymienione w poz. 1-9 wolne są od obciążeń i zobowiązań w KW GD1A/00034706/3.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 29 września 2021 r. (środa) o godz 10:00 w sali 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 23 
wrzesnia  2021 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 28 września 2021 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 zgło-
szenia 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, II piętro, tel. (58) 5306082.



1519 sierpnia 2021
STAROGARDZKI RATUSZ

OGŁOSZENIA / PRZETARGI

Zgony

1. Łukasz Bieliński l. 40 
2. Roman Hinca l. 53 
3. Irena Skórczewska l. 77 
4. Urszula Janeczek l. 79  
5. Jerzy Oborzyński l. 70 
6. Barbara Krakowiak l. 89 
7. Edyta Jagoda l. 72 

8. Władysława Zagórska l. 77 
9. Mirosław Paterek l. 50
10. Barbara Wilczyńska l. 60 
11. Mirela Lemańczyk l. 46 
12. Józef Tekieli l. 84 
13. Bożena Literska l. 73         
14. Janusz Pepłowski l. 70         
15. Mirella Pstrąg l. 57              
16. Helena Ostruszka l. 85      

17. Alidia Radomska l. 82      
18. Krystyna Jakusz-Gostomska l. 72   
19. Lidia Gergella l. 72 
20. Ariel Podyma l. 42 
21. Krystyna Gołębiewska l. 64 
22. Gerard Glomski l. 80 
23. Zbigniew Wajda l. 68 
24. Teresa Kałdan l. 83 
25. Wacława Stachowicz l. 89 

26. Jacek Szadokierski l. 71 
27. Andrzej Matukiewicz l. 63 
28. Anna Felska l. 85 
29. Bogusław Gniaź l. 68 
30. Henryk Król l. 77 
31. Helena Pawłowska l. 94 
32. Janina Sadowska l. 90 
33. Elżbieta Przydrożna l. 68 
34. Stefania Albrecht l. 78

35. Danuta Krakowska l. 73 
36. Urszula Turzyńska l. 81 
37. Ryszard Staniszewski l. 61 
38. Piotr Piatek l. 69 
39. Jadwiga Cerowska l. 79 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. gen. Władysława Andersa (I przetarg) – działka nr 45/1 o pow. 2 641 m², obręb 29, KW 3888;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 450 000,00 zł (czterystapięćdziesiąttysięcyzłotych); wadium w wysokości 45 000,00 zł (czterdzieścipięćtsięcyzłotych); postąpienie minimalne 4 500,00 zł;
Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego E.41.U1 – tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się sytuowanie zabudowy mieszkaniowej, wyłącznie jako towarzyszącej funkcji usługowej. Nieruchomość 
znajduje się w obszarze zmiany planu. 
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).
Przez działkę nr 45/1 obr. 29 (w rogu działki przy zachodnio północnej granicy) przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia  - 15 kV.
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 września 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:00. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 9 września 
2021 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 14 września 2021 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. 1990 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 z późn. zm.) - Prezydent Miasta Starogard Gdański

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Tadeusza Kościuszki (I przetarg) – działka nr 81/1 o pow. 522 m², obręb 16, KW 21333;
cena wywoławcza (w tym 23% VAT) 142 000,00 zł (stoczterdzieścidwatysiącezłotych); wadium w wysokości 14 200,00 zł (czternaścietysięcydwieściezłotych); postąpienie minimalne 1 420,00 zł;
Symbol w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego C2.54.MU.5 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nieruchomość leży w strefie ochrony konserwatorskiej rewitalizacji urbanistycznej, obejmującej 
zespół zabudowy wzdłuż ul. Kościuszki oraz częściowo w strefie ochrony archeologicznej.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (brak wpisów w dziale III i IV księgi wieczystej).
Przy zachodniej granicy działki nr  81/1, obr. 16 (na 1/3 długości działki) przebiega kanalizacja sanitarna.
Konieczność ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański nieodpłatnej służebności korzystania z dostępu do kanalizacji sanitarnej znajdującej się na działce nr 81/1, 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.
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 września 2021 r. (środa) w sali nr 101 Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6 o godz. 10:30. Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do 9 września 
2021 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 14 września 2021 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.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Zbigniewa Świadka 

– starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim, 
zastępcy prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, 

członka Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim.
Głębokie wyrazy współczucia Rodzinie i wszystkim Bliskim 

składają

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci.”

Przewodnicząca Rady Miasta                                                                                                                                           
Starogard Gdański

Anna Benert 

Prezydent Miasta 
Starogard Gdański
Janusz Stankowiak   




