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co s³ychaæ w Noworudzkim Parku Przemys³owym?

Obwodnica

Po trzech latach od podpisania deklaracji w sprawie utworzenia Noworudzkiego
Parku Przemys³owego ruszaj¹ pierwsze prace budowlane i rewitalizacyjne na
maj¹tku po zlikwidowanej KWK Nowa Ruda.

Jesieni¹ br. rozpoczn¹ siê prace drogowe zwi¹zane z budow¹ obwodnicy
Nowej Rudy.

Inwestycje na starcie

Z pocz¹tkiem lipca podpisane zosta³y dokumenty potrzebne do og³oszenia
przetargu na wykonanie I etapu obwodnicy miasta (koszt 5,5 mln z³). Jest wiêc
szansa, ¿e budowa d³ugo oczekiwanej
przez noworudzian inwestycji drogowej
ruszy jeszcze we wrzeniu.
Projekt obwodnicy zak³ada powstanie w najbli¿szych latach ponad 7-kilometrowego odcinka drogi omijaj¹cej
starówkê Nowej Rudy. Obwodnica zaczyna³a siê bêdzie przed wjazdem do miasta w rejonie stawów rybnych, omija³a
bêdzie centrum i dzielnicê Drogos³aw, by
ponownie po³¹czyæ siê z drog¹ wjazdow¹
do miasta (ulic¹ widnick¹) na pocz¹tku
Ludwikowic.
(lwi)

Przypomnijmy, g³ównym celem realizacji inwestycji pn. Noworudzki Park
Przemys³owy jest wykorzystanie i unowoczenienie infrastruktury, jaka pozosta³a
po noworudzkiej kopalni. NPP to obszar
z³o¿ony z kilkudziesiêciu dzia³ek, na których by³a, b¹d wci¹¿ jest, prowadzona
dzia³alnoæ gospodarcza - przemys³owa,
a dzia³ania, które s¹ obecnie prowadzone pozwol¹ na takie przekszta³cenie tego
poprzemys³owego terenu, by zainteresowani Parkiem przedsiêbiorcy krajowi oraz
zagraniczni mogli prowadziæ tutaj w nowoczesnych warunkach swoje firmy.
Na prace w ramach realizacji I etapu
NPP Agencja Rozwoju Regionalnego
AGROREG SA (zarz¹dzaj¹ca inwestycj¹)

Folklorystyczna uczta

zabezpieczy³a rodki finansowe w wysokoci ponad 46 mln z³otych. 12,5 % tej
kwoty pochodziæ bêdzie z bud¿etu miasta Nowa Ruda w przeci¹gu najbli¿szych
trzech lat, drugie tyle wy³o¿y Bud¿et Pañstwa, a wiêkszoæ - 75% zostanie zrefundowane przez Uniê Europejsk¹.
- Ca³y NPP obejmuje 76 hektarów po
KWK Nowa Ruda, natomiast Agroreg
przygotowa³ projekt I etapu rewitalizacji
na obszarze 7,6 ha - wyjania Daniel
Ekiel, kierownik projektu NPP. - Na ich
zagospodarowanie mamy czas do 30
czerwca 2008 roku. W miêdzyczasie
opracowywaæ bêdziemy równie¿ dokumentacjê II etapu NPP.
ci¹g dalszy na str. 3

2 i 5 sierpnia
w Nowej Rudzie
Tradycyjnie ju¿, w sierpniu
Nowa Ruda staje siê - na
chwilê - stolic¹ muzyki ludowej za spraw¹ Miêdzynarodowego Festiwalu Folkloru.
W tym roku MOK zaplanowa³
4 koncerty z udzia³em 4 grup
folklorystycznych i 2 parady
w przepiêknych strojach ludowych przez nasze miasto
z udzia³em 2 zagranicznych
zespo³ów. Artyci tancerze
i piewacy bêd¹ koncertowaæ dwukrotnie w Nowej
Rudzie oraz Wambierzycach
i Pi³awie Górnej (tylko tam
wyst¹pi zespó³ Górzanie).
(lwi)

Gospodarzem (i uczestnikiem) festiwalu bêdzie Zespó³ Pieni i Tañca Nowa Ruda.

Program festiwalu i noty
o grupach zagranicznych
na str. 5
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Uchwa³y XXXV sesji
1. Uchwa³a Nr 285/XXXV/05 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 20 lipca 2005 r. w
sprawie wprowadzenia zmian w bud¿ecie
miasta na rok 2005.
2. Uchwa³a Nr 286/XXXV/05 Rady Miejskiej w
Nowej Rudzie z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 251/XXX/05 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005 roku w
sprawie zaci¹gniêcia zobowi¹zania finansowego w zakresie podjêcia inwestycji przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ przez Radê Miejsk¹
w Nowej Rudzie w bud¿ecie na rok 2005.
3. Uchwa³a Nr 287/XXXV/05 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 252/XXX/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005
r. w sprawie zaci¹gniêcia kredytu dla gmin
górniczych na finansowanie inwestycji wspieraj¹cych tworzenie nowych miejsc pracy.
4. Uchwa³a Nr 288/XXXV/05 Rady Miejskiej w
Nowej Rudzie z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie wyra¿enia zgody na wszczêcie procedury
prywatyzacji poredniej CTS Spó³ki z o.o.
5. Uchwa³a Nr 289/XXXV/05 Rady Miejskiej
Nowej Rudy z dnia 20 lipca 2005r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na
prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych.
6. Uchwa³a Nr 290/XXXV/05 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 180/XXIII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 12 sierpnia
2004r. w sprawie wniesienia do ARR AGROREG S.A. aportu oraz wk³adu pieniê¿nego.
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W skrócie...
* Kino Plenerowe. W ogródku za budynkiem
filii MOK w S³upcu wywietlane bêd¹ filmy
w plenerze. 13 sierpnia o godz. 22. horror Teksañska masakra pi³¹ mechaniczn¹ (100`),
a 20 sierpnia o godz. 22. komedia Straszny
film 3 (85`). Wstêp wolny, ale od lat 18.
* V edycja Hip Hop Afery odbêdzie siê 25. sierpnia 2005 r. w filii MOK w Nowej Rudzie - S³upcu.
Impreza po³¹czona bêdzie z ogólnopolsk¹ akcj¹
SPOKO DZIECIAK, firmowan¹ przez znane postaci ze sceny i mediów (m. in. Numer Raz,
Sistars, Mor W.A., Hirek Wrona itd.). W ramach
wspó³pracy zorganizowane bêd¹ równie¿ warsztaty hip-hopowe. Szczegó³y programu V edycji
Hip Hop Afery podamy w nastêpnym wydaniu
INFO Nowa Ruda - 19 sierpnia br.
* Polsko-Czeski Jarmark. Starostwo Powiatowe w K³odzku przy wspó³pracy z Dolnol¹skim
Orodkiem Doradztwa Rolniczego w widnicy,
k³odzkim RODR i Stowarzyszeniem Euroregion
Glacensis organizuje 7 sierpnia br. w Polanicy
Zdroju imprezê pn. II Polsko-Czeski Jarmark
Produktu Regionalnego i Lokalnego. Producenci, twórcy ludowi i rêkodzielnicy, dzia³aj¹cy
na terenie Ziemi K³odzkiej bêdê mieli okazjê
do bezp³atnej prezentacji swoich wyrobów na
przygotowanych stoiskach wystawienniczych.
W trakcie imprezy potrawy z naszego regionu
przygotowywa³ bêdzie Maciej Kuroñ.
* Uchwa³y na BIP-ie. Pe³ne teksty podjêtych
uchwa³ s¹ do dyspozycji zainteresowanych w
Biurze Obs³ugi Samorz¹du (czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.30-15.30, Ratusz Rynek 1, II piêtro, pok. nr 15) oraz w internecie:
www.umnowaruda.bip.doc.pl.
(opr. lwi)

50 mieszkañ do koñca roku

Internat do remontu

Do koñca br. budynek by³ego internatu przy ul. Zau³ek zostanie zaadaptowany na mieszkania socjalne. Na ten cel Urz¹d
Miasta pozyska³ 654 tys. z³otych.
2 sierpnia br. up³ywa termin z³o¿enia ofert w ramach
postêpowania przetargowego na remont budynku po by³ym internacie ul. Zau³ek 7-9.
Wy³oniony w wyniku przetargu wykonawca do koñca roku
przeprowadzi inwestycjê

polegaj¹c¹ na adaptacji hotelowych pokoi na 50 mieszkañ socjalnych. Do nich ju¿
w styczniu 2006 wprowadziliby siê lokatorzy najd³u¿ej
oczekuj¹cy na licie socjalnej
sporz¹dzonej przez Urz¹d
Miasta.

- Na parterze, w pomieszczeniach po sto³ówce, znajd¹ siê
mieszkania przystosowane
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych. 5-piêtrowy budynek, zgodnie z wymogami,
wyposa¿ony bêdzie w windê,
a wiêksze mieszkania w
osobne WC i ³azienki oraz
kuchnie - powiedzia³ nam
Krzysztof Budzyna, naczelnik
Wydzia³u Infrastruktury i Inwestycji noworudzkiego UM.
- Bêd¹ to wiêc lokale socjalne o przyzwoitym standardzie.
Adaptacja internatu na
mieszkania sfinansowana
bêdzie w kwocie 654 tys. z³
z pañstwowej dotacji oraz
z zaci¹gniêtego przez miasto
Kredytu dla gmin górniczych,
dla uzyskania którego zabezpieczono w tegorocznym bud¿ecie miasta odpowiednie
rodki finansowe. (lwi)

info Nowa Ruda
Kto,gdzie,kiedy
w urzêdzie
do dyspozycji
mieszkañców?
Tomasz Kiliñski, burmistrz
miasta Nowej Rudy przyjmuje
interesantów w ka¿dy poniedzia³ek, w godz. 13-1530, ratusz,
Rynek 1, II piêtro, pok. nr 13.
Bo¿ena Bejnarowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Nowej Rudy bêdzie przyjmowaæ mieszkañców w Biurze
Obs³ugi Samorz¹du w ka¿d¹
rodê pocz¹wszy od dnia
17 sierpnia br. w godz. 12-15.
Sekretarz Miasta, kierownicy komórek organizacyjnych (wydzia³ów i samodzielnych stanowisk)
przyjmuj¹ interesantów w ka¿dy
wtorek w godz. 11-16.
Stra¿ Miejska czeka na zg³oszenia pod tel. 872 51 51 albo
w swojej siedzibie w Urzêdzie
Miasta Nowa Ruda, Rynek 11.

Jak czynne?
Urz¹d Miejski w Nowej Rudzie
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 730-1530.
Biuro Obs³ugi Klienta do dyspozycji mieszkanców i interesantów znajduje siê na parterze
Urzêdu - Rynek 11, czynne jest
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz.730 -17.
Gminne Centrum Informacji
mieci siê w Noworudzkim Inkubatorze Przedsiêbiorczoci
w S³upcu, przy ul. K³odzkiej 27,
czynne pon.- pt. w godz. 7-15.
Bezp³atny Informator
Samorz¹dowy

info Nowa Ruda
nak³ad: 1000 egz.

wydawca:
Urz¹d Miasta i Rada Miejska
w Nowej Rudzie, Rynek 1
tel. centrala (74) 872 0 300,
fax (74) 872 22 68
adres redakcji:
57-400 Nowa Ruda, Rynek 11,
III piêtro, pok. nr 305,
tel. (74) 872 0 339, 872 0 307
info@um.nowaruda.pl
redaktor naczelny:
Wojciech Grzybowski
wojtekgrzybowski@wp.pl
sk³ad i druk:
Us³ugi Poligraficzne
Bogdan Kokot vel Kokociñski
57-400 Nowa Ruda,
ul. Armii Krajowej 15
drukarnia@kokocinski.pl
Kolejne wydanie INFO Nowa Ruda
za trzy tygodnie - 19 sierpnia br.
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ci¹g dalszy ze str. 1

Aktualnoci

co s³ychaæ w NPP?

Inwestycje na starcie

- Na ³¹ce wzd³u¿ ul. Spacerowej, naprzeciwko niezagospodarowanych terenów WSSE Inwest-Park staæ bêdzie w 2006 roku nowoczesna hala produkcyjna o powierzchni ponad
10 tys. m2 - zapewnia Daniel Ekiel, kierownik projektu Noworudzki Park Przemys³owy.

W ramach I etapu NPP przy ul. Spacerowej (tam naprzeciwko znajduje siê
podstrefa WSSE Inwest-Park") wybudowana zostanie hala przemys³owa
o powierzchni ponad 10 tys. m2. Podpisano umowê przedwstêpn¹ najmu 75%
jej powierzchni. Budowa hali ruszy najprawdopodobniej jeszcze jesieni¹ br.
Zagospodarowany zostanie równie¿
dawny budynek ksiêgowoci, powstanie
przy nim parking. Nieopodal ksiêgowoci halê spawalni remontuje zagraniczna firma Wear Plates Techologies.

ROBOTY PUBLICZNE
W bie¿¹cym roku realizowanych
bêdzie w ramach robót publicznych
9 zadañ na ³¹czn¹ kwotê 200 tys. z³.
1. Uporz¹dkowanie rzeki W³odzicy od
mostu ul. Fredry do ul. Zau³ek - 23 tys. z³
2. Budowa elementów rowów melioracyjnych ul. S³oneczna i ul. Ma³a Kolonia
- 22 tys. z³
3. Budowa placu zabaw ul. Cicha i miejsca do grillowania Góra Wszystkich
wiêtych
- 25 tys. z³
4. Odbudowa muru oporowego
ul. Kocielna 14
- 25 tys. z³
5. Odbudowa muru oporowego
ul. Kocielna 12
- 23 tys. z³
6. Budowa muru oporowego i regulacja potoku ul. S³oneczna - 22 tys. z³
7. Budowa ogrodzenia przy boisku
ul. Genera³a Andersa
- 10 tys. z³
8. Budowa boiska do koszykówki,
stary park S³upiec
- 25 tys. z³
9. Park Fredry kontynuacja - 25 tys. z³

- Na dawnym placu drzewnym - za budynkiem by³ej przychodni kopalnianej, równie¿
stanie hala produkcyjna. 5 lipca br. podpisalimy porozumienie z niemieck¹ firm¹
Eifelmetall, która niebawem wprowadzi
siê do budynku po BudExCo, gdzie za rok
rozpocznie produkcjê komponentów elektrycznych i systemów bezpieczeñstwa dla
przemys³u motoryzacyjnego. Zatrudnienie
znajdzie tam na pocz¹tek 60 osób, docelowo firma zatrudni 150 osób - przekaza³
nam Tomasz Kiliñski burmistrz Nowej
Rudy.

29 lipca 2005 r.
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NIEPOROZUMIENIE
Roman Buczkowski, dyrektor SP
ZOZ w Nowej Rudzie, nie straci swego stanowiska. Tak¹ decyzjê podj¹³
Zarz¹d Powiatu K³odzkiego, który zobowi¹za³ dyrektora do przygotowania
programu restrukturyzacji jednostki
i doprowadzenia do bilansowania siê
szpitala. Ocena pracy Buczkowskiego dokonana bêdzie we wrzeniu.
Noworudzcy samorz¹dowcy decyzjê w³adz powiatowych przyjêli jako
kolejny przejaw lekcewa¿enia ich
opinii. Uwa¿aj¹, ¿e odk³adanie oceny
pracy dyrektora, któremu zarzuca siê
nieudolne zarz¹dzanie SP ZOZ-em,
o dwa kolejne miesi¹ce, to po prostu
nieporozumienie.
Jak siê dowiedzielimy dyrektor
w ramach oszczêdnoci zamierza
zamkn¹æ od stycznia 2006 r. oddzia³:
chirurgiczny i ginekologiczny. (lwi)
Dawne budynki: dyrekcji i ³ani BHP
bêd¹ zaadaptowane na wzór budynku
Noworudzkiego Inkubatora Przedsiêbiorczoci przy ul. K³odzkiej 27 w S³upcu.
£¹czna powierzchnia pod produkcjê
i us³ugi przekroczy 11 tys. m2. Poza tym
zbudowana bêdzie nowa infrastruktura
drogowa, energetyczna i wodno-kanalizacyjna dla tego obszaru. S¹ to tereny
najatrakcyjniejsze inwestycyjnie, najbardziej p³askie i naj³atwiejsze do zagospodarowania, a wiêc mile widziane przez
potencjalnych inwestorów. Najwa¿niejszym jednak i oczekiwanym efektem ww.
dzia³añ bêdzie realna szansa na nowe
miejsca pracy.
tekst i foto Wojciech Grzybowski

Nadzwyczajna - zwyczajna
i krótka
z sesji Rady Miejskiej

Trzy sprawy jak trzy tytu³owe s³owa
okreli³y trwaj¹c¹ tylko godzinê nadzwyczajn¹ (a XXXV z kolei) sesjê Rady
Miejskiej Nowej Rudy. Sesjê dobrych
wiadomoci.
1. Radni zmienili brzmienie 3 uchwa³
i tym sposobem zmniejszyli o 654 tys. z³
kwotê kredytu, który Gmina Miejska mia³a podj¹æ na adaptacjê budynku by³ego
internatu na mieszkania socjalne przy ul.
Zau³ek 7 (w g³osowaniu wszyscy radni
byli za). Szczêliwie okaza³o siê, ¿e ww.
kwotê dostaniemy od pañstwa w ramach Funduszu Dop³at przeznaczonego
na sfinansowanie wsparcia budowy lokali socjalnych, noclegowni....
2. Pojawi³a siê du¿a szansa, ¿e w d³u¿szej perspektywie do kasy miejskiej
wp³yn¹ równie¿ rodki z prywatyzacji

poredniej Centrum Turystyczno-Sportowego, gdy¿ radni wyrazili zgodê na wszczêcie takowej procedury (11 za, 3
wstrzymuj¹ce siê 3 radnych nie wziê³o
udzia³u w g³osowaniu). Tylko w tej sprawie odby³a siê dyskusja w trakcie nadzwyczajnej sesji, a tak bez zbêdnego
pustos³owia radni uchwalili jeszcze zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych
w Nowej Rudzie (bêdzie mo¿na uzyskaæ
nawet 50% dofinansowania tych robót).
3. Gmina wy³o¿y nieco mniej funduszy
na realizacjê projektu Noworudzki Park
Przemys³owy, wnosz¹c aport (grunty wraz
z budynkami) zamiast gotówki, na co noworudzcy radni przystali niemal bez wahania - w g³osowaniu 12 radnych za,
przy 3 wstrzymuj¹cych siê.
(lwi)
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Og³oszenia

Burmistrza Miasta Nowa Ruda og³asza

KONKURS NA ORGANIZACJÊ
IMPREZY PROFILAKTYCZNEJ
Na podstawie art. 12 ust.2 i art. 11 ust. 2 ustawy o dzia³alnoci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003
r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póniejszymi zmianami) Burmistrz
Miasta Nowa Ruda og³asza konkurs na realizacjê zadania:
1. Organizacja masowej imprezy dla mieszkañców Nowej
Rudy o wyranym odniesieniu profilaktycznym.
2. Do konkursu przyst¹piæ mog¹ podmioty wymienione w art.
11 ust. 3 powy¿szej ustawy.
3. Na realizacjê zadania Burmistrz przeznacza siê dotacjê
w kwocie 4 000,- z³otych.
4. Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów organizacji imprezy a w szczególnoci: wynagrodzenia wykonawców, wynajêcia obiektu, wynajêcia sceny, ochrony, nagrody dla uczestników konkursów.
5. Zasady przyznania dotacji: kompletnoæ z³o¿onej oferty, rzetelnoæ podanych danych w ofercie, efektywnoæ realizacji zadania na które przyznana jest dotacja.
6. Termin realizacji zadania: wrzesieñ 2005 r.
7. Warunki realizacji zadania: organizacja imprezy masowej
o wyranym odniesieniu profilaktycznym, przekazywanie treci
promuj¹cych trzewoæ i zdrowy styl ¿ycia, wolny wstêp na imprezê mieszkañców Nowej Rudy, zakaz sprzeda¿y, podawania
oraz reklamowania napojów alkoholowych w trakcie trwania
imprezy, zapewnienie ochrony podczas trwania imprezy.
8. Kompletne oferty na druku stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 padziernika 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1891)
nale¿y sk³adaæ w zaklejonej kopercie w terminie do dnia
16 sierpnia 2005 r. w Sekretariacie Urzêdu Miasta w Nowej
Rudzie, Ratusz - Rynek 1, pokój nr 13, II piêtro.
9. Rozpatrzenie ofert przez powo³an¹ w tym celu Komisjê nast¹pi w terminie do dnia 25 sierpnia 2005 r. W terminie do
dnia 31 sierpnia 2005 r. oferenci zostan¹ powiadomieni o dokonanym wyborze ofert.
10. Og³aszaj¹cy zastrzega sobie mo¿liwoæ wybrania do realizacji zadania wiêcej ni¿ jednej oferty.
11. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane bêd¹ nastêpuj¹ce kryteria:
- ocena mo¿liwoci realizacji zadania przez podmiot przy
uwzglêdnieniu podanych informacji;
- ocena przedstawionego programu imprezy;
- ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym udzia³ów finansowych, kadrowych i rzeczowych rodków w³asnych;
- mo¿liwoæ pozyskiwania rodków finansowych z innych róde³
na realizacjê powy¿szego zadania.
Burmistrz Nowej Rudy
Tomasz Kiliñski

INFO Nowa Ruda w internecie
Bezp³atny Informator Samorz¹dowy INFO Nowa Ruda
dostêpny jest w wersji elektronicznej - plik .pdf
(równie¿ wydania archiwalne) na stronach internetowych:
- www.umnowaruda.bip.doc.pl i www.nowaruda.info
Poszczególne artyku³y ukazuj¹ce siê w informatorze
dostêpne s¹ tak¿e na stronie www.nowa-ruda.com
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OG£OSZENIE

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej
Rudzie informuje, ¿e podpisze umowy najmu na ni¿ej wymienione lokale - bez koniecznoci uczestnictwa w przetargu.
1. Nowa Ruda, ul. Pi³sudskiego 4. Pow. u¿ytkowa 21,81m2.
Pomieszczenie magazynowe (ciemne) bez instalacji wodnokanalizacyjnej.
Stawka w z³/ m2 - 3,91 + VAT 22%.
2. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, I piêtro. Pow. u¿ytkowa 47,86
m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wod.-kan. i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji s³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 109. Stawka w z³/m2 - 8,69 + VAT 22 %.
3. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, II piêtro. Pow. u¿ytkowa 42,83
m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wod.-kan. i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 109.
Stawka w z³/m2 - 8,69 + VAT 22%.
4. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, II piêtro. Pow. u¿ytkowa 33,05
m2. Lokal sk³ada siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony
w instalacjê elektryczn¹ (podlicznik), wspólne WC. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 109.
Stawka w z³/m2 - 8,95 + VAT 22%.
5. Nowa Ruda, ul. Kocielna 1, III piêtro. Pow. u¿ytkowa 52,72
m2. Lokal sk³ada siê z trzech pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê wod.-kan. i elektryczn¹. Ogrzewanie z kot³owni lokalnej. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 109. Stawka w z³/ m2 - 8,69 + VAT 22%.
6. Nowa Ruda, ul. Kocielna 6. Pow. u¿ytkowa 72,02 m2. Lokal
sk³adaj¹cy siê z trzech siê z trzech pomieszczeñ oraz WC, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wod.-kan. Lokal w z³ym
stanie technicznym i wymaga remontu w zakresie: instalacji
elektrycznej, tynków na sufitach i cianach oraz ogrzewania.
Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków
pod Nr 113.
Stawka w z³/ m2 - 9,14 +VAT 22%.
7. Nowa Ruda, ul. Zau³ek 11. Pow. u¿ytkowa 26,33 m2. Lokal
sk³ada siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony w instalacjê wod.-kan. i elektryczn¹, WC w korytarzu budynku.
Stawka w z³/m2 - 6,50 + VAT 22%.
8. Nowa Ruda, ul. Kolejowa 13. Pow. u¿ytkowa 74,55 m2. Lokal
sk³ada siê z dwóch pomieszczeñ + WC, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹, bez ogrzewania. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod
Nr 98.
Stawka za m2 - 9,42 z³ + VAT 22%
9. Nowa Ruda, ul. Niepodleg³oci 3. Pow. u¿ytkowa 171,86 m2.
Lokal sk³ada siê z trzynastu pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹ + WC, ogrzewanie z w³asnej kot³owni lokalnej. Lokal przystosowany do dzia³alnoci gastronomicznej. Budynek znajduje siê w ewidencji
S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 251.
Stawka za m2 - 6,38 z³ + VAT 22%.

PRZETARGI ZGKiM
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie og³osi³ przetargi nieograniczone na remonty dachów na budynkach przy ulicach: Górnicza 16,
Topolowa 2, Akacjowa 9 oraz budowê oczyszczalni przydomowej Koszyn 248. Wszystkich zainteresowanych
szczegó³ami uczestnictwa w przetargach zapraszamy na
stronê interentow¹ Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie:
www.umnowaruda.bip.doc.pl lub do zapoznania siê
z og³oszeniami o przetargach wywieszonymi w siedzibie
ZGKiM oraz siedzibach ROM.
(lwi)
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5 sierpnia w koncercie fina³owym na scenie przy MOK wystapi¹ trzy zespo³y

Europejski festiwal
Francuzi: (na zdjêciu obok) Grupa Les
Bitous pochodzi z przelicznej miejscowoci Montaigut en Combraille we
Francji, która le¿y na pó³nocy Owernii.
Zespó³ Les Bitous dzia³a od 1975
roku przedstawiaj¹c tradycyjn¹ muzykê i tañce nie ograniczaj¹c siê tylko do swojego regionu. Folklor tego
francuskiego dystryktu cechuje siê
du¿ym eklektyzmem - mo¿na dopatrzeæ siê tam np. wp³ywów polskich
Mazurków a tak¿e Polek i Walców.
Wartym zauwa¿enia jest, ¿e grupa
pochodzi z regionu, do którego przed
wojn¹ wyemigrowa³o bardzo du¿o
Polaków do pracy w kopalniach.
Ukraiñcy: Zespó³ Barwy od 17 lat tworz¹ m³odzi, dynamiczni, pe³ni entuzjazmu ludzie. Zespó³ zosta³ za³o¿ony w
Donbasie, a tworzyli go pocz¹tkowo studenci. Nazwa Barwy nawi¹zuje do specyfiki miasta, z którego pochodz¹ cz³onkowie zespo³u. Donbas to miasto wielu
kultur i narodów tworz¹cy specyficzn¹
mieszankê, a oni w³anie t¹ specyfikê
odzwierciedlaj¹. Na repertuar zespo³u
sk³adaj¹ siê tañce oraz teksty oryginalne i ród³owe. Zespó³ ma ogromny dorobek artystyczny, przez lata aktywnie
uczestnicz¹c w wydarzeniach kulturalnych zarówno na Ukrainie jak i ca³ym
wiecie.
(sd)

KINO w sierpniu
Karol - cz³owiek,
który zosta³ Papie¿em (164`)
5 - 7 sierpnia, godz. 16. i godz. 20.
oraz 8 - 11 sierpnia, godz. 18.
- biograficzny, prod. Polska, Francja,
W³ochy, Kanada, Niemcy, b/o. Wyk. Piotr
Adamczyk. Bilety 12 z³ ,ale dla grup zorganizowanych i osób powy¿ej 60 roku
¿ycia - 10 z³.
Królestwo niebieskie (145`)
12 - 14 sierpnia, godz. 18. - dramat
wojenny/ romans, prod. USA, Maroko,
od 12 lat. Wyk. E. Horton, O. Bloom.
Bilety: 12 z³
PitBull (100`)
19 - 21 sierpnia, godz. 18. - dramat sensacyjny, prod. Polska, od 15 lat. Wyk.
M. Foremniak, J. Gajos. Bilety: 11 z³.
Przygody lisa urwisa (95`)
26 - 30 sierpnia, godz. 18. - animowany, prod. Luksemburg, b/o. Polska wersja jêzykowa. Bilety: 11 z³
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OG£OSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
rokowania ustne nieograniczone na sprzeda¿
nieruchomoci niezabudowanej
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda
ul. Ludwika Waryñskiego - obr. 6, AM 3, dz. nr 16/18
o powierzchni 588 m 2.
Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi tereny zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej jednak
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla planowanej przez inwestora budowy nastêpuje po
stwierdzeniu przez wojewodê zgodnoci ustalonych warunków zabudowy zgodnie z prawem. Dzia³ka nie zabudowana,
po³o¿ona na stoku o ³agodnym spadku. Dojazd dobry, bezporednio od ul. L. Waryñskiego. Uzbrojenie od strony ul. Waryñskiego. Przez dzia³kê od ul. Waryñskiego , równolegle do ulicy
przebiega sieæ wodoci¹gowa w odleg³oci ok. 5 m od granicy
dzia³ki z ulic¹. Sieæ kanalizacji deszczowej przebiega przez
przedmiotow¹ nieruchomoæ w odleg³oci ok. 4 m wzd³u¿
granicy z dzia³k¹ nr 16/3. Przebieg ww. sieci i kszta³t nieregularny dzia³ki ogranicza warunki zabudowy. Dzia³ka ta stanowi
u¿ytek rolny sklasyfikowany jako RIIIa, w zwi¹zku z czym, Nabywca w przypadku zabudowy dzia³ki zobowi¹zany bêdzie do
uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie gruntu z produkcji rolnej zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych. Z uwagi na to, i¿ dzia³ka sklasyfikowana jest jako u¿ytek rolny, przeniesienie prawa w³asnoci
nieruchomoci na rzecz Nabywcy, który nie spe³ni wymogów
okrelonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kszta³towaniu ustroju rolnego, nast¹pi pod warunkiem, ¿e Agencja
Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pañstwa nie skorzysta z przys³uguj¹cego jej prawa pierwokupu.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporz¹dzaniu ni¹.
Wartoæ nieruchomoci podlegaj¹ca rokowaniom
- 7 700,- z³.
Terminy przeprowadzonych przetargów
na zbycie ww. nieruchomoci:
I przetarg - 1 lutego 2005 r.
II przetarg - 6 kwietnia 2005 r.

Rokowania odbêd¹ siê 17 sierpnia 2005 r. o godz. 11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1, II piêtro (Sala uroczystoci)
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomoci prosimy o sk³adanie pisemnych zg³oszeñ udzia³u w rokowaniach do dnia 12 sierpnia 2005 r. do godz. 15-tej w Sekretariacie Urzêdu Miasta, Rynek nr 1, pok. nr 13. Zg³oszenie
nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie z napisem: ROKOWANIA ul. L. Waryñskiego dz. nr 16/18".
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
- imiê, nazwisko i adres albo nazwê lub firmê oraz siedzibê,
je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datê sporz¹dzenia zg³oszenia;
- owiadczenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ;
- proponowan¹ cenê i sposób jej zap³aty - gotówka czy raty
(max. 10 rat rocznych);
- kopiê dowodu wp³aty zaliczki.
UWAGA! Zg³oszenia z zaproponowan¹ cen¹ ni¿sz¹ ni¿ 40%
wartoci nieruchomoci podanej do rokowañ nie bêd¹ podlega³y rozpatrzeniu.
Przystêpuj¹cy do rokowañ winien wp³aciæ zaliczkê tytu³em
zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy w wysokoci 15% wartoci nieruchomoci podlegaj¹cej rokowaniom w gotówce do dnia 12 sierpnia 2005 r. do
godz. 14 w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK
S.A. O/ Nowa Ruda na konto 10 1090 2330 0000 0005 9600
0039. Wp³acon¹ zaliczkê zalicza siê na poczet ceny nabycia
nieruchomoci. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³
rokowania od zawarcia umowy notarialnej, wp³acona zaliczka
ulega przepadkowi. Zaliczkê zwraca siê niezw³ocznie po odwo³aniu lub zamkniêciu rokowañ, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia rokowañ.
Uczestnik rokowañ mo¿e z³o¿yæ skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem rokowañ do Burmistrza Miasta Nowa
Ruda. Komisja przeprowadzaj¹ca rokowania ma prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoci.
Bli¿sze informacje na temat rokowañ mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego, Rynek 11, pok. nr 109, tel. 872
03 25
Og³oszenie podlega obwieszczeniu od dnia 12 lipca
do dnia 12 sierpnia 2005 r.

OG£OSZENIE

OG£OSZENIE

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1,
dnia 7 lipca 2005 r. zosta³y wywieszone wykazy ni¿ej wymienionych nieruchomoci nie zabudowanych przeznaczonych do
zbycia, bêd¹cych za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 84/05 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 7 lipca 2005 r.:
- ul. Nowa Osada Obr. 5, AM 10, dz. nr 472/1. Osoby, którym
przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu wykazanych nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póniejszymi
zmianami) mog¹ sk³adaæ wnioski o nabycie w terminie do
dnia 18 sierpnia 2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie,
Rynek 1.

Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie, Rynek 1 dnia
18 lipca 2005 r. zosta³y wywieszone wykazy poni¿szych nieruchomoci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y, bêd¹cych
za³¹cznikami do Zarz¹dzenia Nr 88/05 Burmistrza Miasta Nowa
Ruda z dnia 18 lipca 2005 r.:
- ul. Akacjowa nr 17/ 11 Obr. 8, AM 1, dz. nr 41/11
- ul. Strzelecka nr 1a/ 1 Obr. 5, AM 3, dz. nr 722
- ul. Akacjowa nr 22/ 6 Obr. 8, AM 1, dz. nr 73
- ul. Teatralna nr 8/ 4 Obr. 3, AM 17, dz. nr 251/20
- Os. Piastowskie nr 15/ I/ 11 Obr. 3, AM 17, dz. nr 233/3
Osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu wykazanych nieruchomoci na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2004 r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z póniejszymi zmianami) mog¹ sk³adaæ wnioski o nabycie w terminie do dnia 28 sierpnia 2005 r. do Urzêdu Miasta w Nowej
Rudzie, Rynek 1.

Oficjalna strona internetowa BIP Urzêdu Miasta:
www.umnowaruda.bip.doc.pl
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarowaniu nieruchomociami (jednolity tekst
z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603.z póniejszymi zmianami)
oraz § 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoci (Dz. U. Nr 207,
poz. 2108).
Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda¿ nieruchomoci niezabudowanej
po³o¿onej na terenie miasta Nowa Ruda
Nowa Ruda, ul. Ludwika Waryñskiego (KW 19595 KW 19540
KW 19594), Numer ewidencyjny dzia³ki ; udzia³: obr. 6 AM 3;
304/3, 304/2, 304/4.
Powierzchnia dzia³ki 434 m2.
Cena wywo³awcza: 15 000,- z³ + 22% VAT
Opis nieruchomoci: Zgodnie z ustaleniami w Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, stanowi¹cego docelowe wytyczne polityki przestrzennej miasta nieruchomoæ stanowi teren
zabudowy jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej.
Na nieruchomoæ wydana jest Decyzja Nr PU-57/2004 roku
z 25 sierpnia 2004 r. ustalaj¹ca warunki zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej na wybudowaniu pawilonu handlowo-us³ugowego, parterowego z poddaszem i infrastruktur¹ techniczn¹
i przy³¹czami. Dojazd do dzia³ek prowadzi drog¹ asfaltow¹.
Teren nieruchomoci z niewielkim spadkiem w kierunku pó³nocnym. Aktualnie dzia³ki poroniête s¹ traw¹. Dzia³ka uzbrojona jest w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹ (Uwaga: informacja o mediach nie stanowi o warunkach zasilania i
przy³¹czy).
Ograniczeniem jest fakt, ¿e przez rodek dzia³ki przebiega
sieæ kanalizacji deszczowej 600 metrów równolegle do ul.
Ludwika Waryñskiego.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest
obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporz¹dzaniu ni¹.

I przetarg odbêdzie siê 23 sierpnia 2005 r.
o godz.11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie,
Ratusz - Rynek 1, II piêtro (Sala uroczystoci)
Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do dnia 18 sierpnia 2005 r. do godz.14 w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku
Zach. WBK S.A. O/ Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330
0000 0005 9600 0039.
Wp³acone wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia
umowy notarialnej. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wp³acone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca siê niezw³ocznie po
odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu. Skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargu
uczestnik sk³ada do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie.
Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miasta w Nowej Rudzie - Rynek 11,
pok. nr 109, tel. 872 03 25.
Og³oszenie podlega obwieszczeniu od dnia 15 lipca
do dnia 15 sierpnia 2005 r.

Przetargi

29 lipca 2005 r.
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PRZETARG NA WYNAJEM
LOKALI U¯YTKOWYCH
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej
Rudzie zawiadamia, ¿e 1 sierpnia 2005 roku o godz. 12
w wietlicy przy ulicy Srebrna 1a w Nowej Rudzie odbêdzie siê
przetarg na wynajem lokali u¿ytkowych na terenie miasta i gminy
Nowa Ruda.
1. Nowa Ruda, ul. Kolejowa 3. Pow. u¿ytkowa 21,12 m2. Lokal
sk³adaj¹cy siê z jednego pomieszczenia, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹. Stawka wywo³awcza za m2 - 11,91- z³ + VAT
22%. Wadium - 307,- z³.
2. Nowa Ruda, ul. Piastów 25, Pow. u¿ytkowa 86,45 m2. Lokal
sk³ada siê z dziesiêciu pomieszczeñ, wyposa¿ony w instalacjê elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹ oraz piec piekarniczy.
Instalacja elektryczna i piec piekarniczy wymagaj¹ kapitalnego remontu. Budynek znajduje siê w ewidencji S³u¿by Ochrony Zabytków pod Nr 24. Stawka wywo³awcza za m2 - 11,77- z³ +
VAT 22%. Wadium - 1 242,- z³.
3. Nowa Ruda, ul. Obozowa 4, Gara¿. Pow. u¿ytkowa15,30 m2.
Pomieszczenie gara¿owe wyposa¿one w instalacjê elektryczn¹,
wodn¹ oraz kana³ naprawczy. Stawka wywo³awcza za m2 - 4 z³
+ VAT 22%. Wadium 75,- z³
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium
w kasie zak³adu, najpóniej do godz.11 w dniu przetargu. ZGKiM
zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania
przyczyn. Lokale mo¿na ogl¹daæ w ci¹gu dwóch dni roboczych
przed przetargiem, po wczeniejszym uzgodnieniu z administruj¹cymi dany lokal Rejonami Obs³ugi Mieszkañców.

OG£OSZENIE O WYBORZE INSPEKTORA
NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Gmina Miejska Nowa Ruda og³asza przetarg nieograniczony
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z pón. zm.)
na nadzór nad prowadzonymi robotami w bran¿y budowlanej przy adaptacji budynku po internacie ZSZ nr 2 przy ul.
Zau³ek 7 w Nowej Rudzie na budynek mieszkañ socjalnych.
(Szczegó³owy opis przedmiotu zamówienia okrelony zosta³ w
dodatku nr 3 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia
patrz: strona internetowa: www.umnowaruda.bip.doc.pl)
Zamawiaj¹cy nie dopuszcza mo¿liwoci z³o¿enia ofert wariantowych oraz ofert czêciowych. Ponadto Zamawiaj¹cy nie
przewiduje udzielenia zamówieñ uzupe³niaj¹cych, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy
do pe³nego rozliczenia nadzorowanych robót.
Miejsce sk³adania ofert: siedziba zamawiaj¹cego, Urz¹d Miasta Nowa Ruda, Rynek 1 pok. nr 13 (sekretariat).
Termin sk³adania ofert: 3 sierpnia 2005 r., godz. 10.
Miejsce otwarcia ofert: UM Nowa Ruda, Rynek 11, pok. nr 308
Termin otwarcia ofert: 3 sierpnia 2005 r., godz. 10.30.

PRZETARGI dla NPP
Na stronie internetowej noworudzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego AGROREG SA - www.agroreg.com.pl
w zak³adce Og³oszenia zamieszczona jest aktualna oferta
dotycz¹ca przetargów dla projektu Noworudzki Park
Przemys³owy. Wszystkich zainteresowanych szczegó³ami uczestnictwa w przetargach zapraszamy równie¿
do zapoznania siê z og³oszeniami wywieszonymi w siedzibie Agencji w Nowej Rudzie-S³upcu, ul. K³odzka 27.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Nowa Ruda og³asza
I przetarg ustny nie ograniczony na sprzeda¿
Orodka Wypoczynkowego FREGATA
wraz z prawem u¿ytkowania wieczystego gruntu, dla którego
prowadzona jest KW nr 23552, po³o¿onego nad jeziorem otmuchowskim, w województwie opolskim, powiat Nysa, obrêb
cibórz, gmina Paczków. Dzia³ka nr 579 o powierzchni 1,5900
ha, zabudowana zespo³em obiektów i budowli o powierzchni
u¿ytkowej 1517,33 m2.

Cena wywo³awcza nieruchomoci: 943 230,- z³
(230 056,09- Euro) w tym za grunt: 154 136,- z³
Opis nieruchomoci: Teren jest uzbrojony w sieæ wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹, elektro-energetyczn¹ i telefoniczn¹. W sk³ad zabudowy wchodz¹ budynki i budowle wraz z wyposa¿eniem niezbêdnym do prawid³owego funkcjonowania orodka, w tym:
- 17 domków campingowych ró¿nego typu, na 80 miejsc noclegowych, z pe³nym wêz³em sanitarnym, w dobrym stanie technicznym.
- baza gastronomiczno-turystyczna: wietlica z barem, sto³ówka, oraz pawilon sanitarny, budynek recepcji, budynek gara¿owy i i budynki gospodarcze ,parking, boiska.
Wy¿ej wymienione obiekty i budowle zlokalizowane s¹ na
dzia³ce nr 579 tj. czêæ budynku sto³ówki, czêæ pawilonu sanitarnego oraz 16 domków campingowych, budynek recepcji,
dwa budynki gospodarcze, parking oraz boiska betonowe, ogrodzenie oraz na czêci dzia³ki nr 1327 nie bêd¹cej przedmiotem sprzeda¿y, stanowi¹cej w³asnoæ Skarbu Pañstwa w trwa³ym zarz¹dzie Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu tj. budynek gara¿owy, czêæ budynku sto³ówki, czêæ
pawilonu sanitarnego, budynek socjalno-dydaktyczny, domek
campingowy, hangar sprzêtu wodnego, pirs betonowy.
Na mapie zasadniczej brak jest inwentaryzacji obiektu. Na
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czêæ dzia³ki nr 1327 Gmina posiada zawart¹ umowê dzier¿awy
z Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu. Wy³oniony w drodze przetargu nabywca nieruchomoci bêdzie móg³
kontynuowaæ dzier¿awê z RZGW po spe³nieniu nastêpuj¹cych
warunków: z³o¿eniu wniosku okrelaj¹cego cel i okres dzier¿awy, przedstawieniu koncepcji zagospodarowania terenu na podk³adzie mapowym, wyra¿enia woli dzier¿awy ca³ego terenu wraz
z basenem portowym o ³¹cznej powierzchni 25200 m2 z op³at¹
czynszow¹ roczn¹ ustalon¹ dla celów rekreacyjnych.
Nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot przetargu nie jest obci¹¿ona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prze-

I przetarg odbêdzie siê 30 wrzenia 2005 r.
o godz.11.
w Urzêdzie Miasta w Nowej Rudzie
Ratusz - Rynek 1, II piêtro (Sala uroczystoci)
Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w wysokoci 15 % ceny wywo³awczej w gotówce do dnia 25 wrzenia
2005 r. do godz.14 w kasie Urzêdu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A. O/ Nowa Ruda na konto nr: 10 1090 2330 0000
0005 9600 0039.
Wp³acone wadium zalicza siê na poczet ceny nabycia nieruchomoci. Cena nieruchomoci sprzedawanej w drodze
przetargu podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia
umowy notarialnej. W razie uchylenia siê uczestnika, który wygra³ przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wp³acone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca siê niezw³ocznie
po odwo³aniu lub zamkniêciu przetargu, nie póniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu.
Skargê na czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargu
uczestnik przetargu sk³ada do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Bli¿szych informacji na temat przetargu udziela Wydzia³ Mienia Komunalnego Urzêdu Miejskiego w Nowej Rudzie - Rynek nr 11, pok. nr 109, tel. (74) 872 03 25.

Ekskluzywne Studia Miêdzynarodowe
Polsko-Czeska Wy¿sza Szko³a Biznesu i Sportu Collegium Glacense w Nowej Rudzie
og³asza nabór na trzyletnie studia licencjackie: dzienne i zaoczne na kierunkach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE
ze specjalnoci¹:

ZARZADZANIE
I MARKETING
,
ze specjalnoci¹:

Nauczyciel Wychowania
Fizycznego

Zarz¹dzanie Przedsiêbiorstwami
Miêdzynarodowymi

PIELEGNIARSTWO*
,
Uczelnia kszta³ci w punktowym systemie ECTS
Uczelnia zapewnia: wysoki poziom kszta³cenia gwarantowany przez wyk³adowców ze rodowisk akademickich Polski, Czech
i Niemiec; atrakcyjny program studiów; nowoczesn¹ bazê edukacyjn¹ i doskona³e warunki socjalne; konkurencyjne op³aty studiów
: wpisowe 300 z³, czesne ju¿ od 260 z³/ m-c; dla studentów oferujemy zakwaterowanie w Domu Akademickim 180 z³/m-c; praktyki
w najlepszych przedsiêbiorstwach krajowych i zagranicznych.

www.cg.edu.pl
e mail: dziekanat@cg.edu.pl

* kierunek w organizacji

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
Dziekanat Uczelni: 57-402 Nowa Ruda-S³upiec, ul. K³odzka 16,
czynny w godzinach od 7:30 -15, od poniedzia³ku do pi¹tku.
tel. (074) 872 65 65, 872 68 05.
ZAPRASZAMY

