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z sesji rady miejskiej...
Mistrzowie Polski z Nowej Rudy
Instruktor Roku 2005 z Nowej Rudy
Zespół Roku 2005 z Nowej Rudy
29 marca br. w sali uroczystości noworudzkiego Ratusza odbyła się XLIII sesja
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Tym
razem Władze Nowej Rudy uhonorowały
szczególnych gości.
Dominikę Chrustek i Kevina Knolla
- Mistrzów Polski w kategorii wiekowej
7-9 lat w VI Mistrzostwach Polski w
Tańcach Towarzyskich w Puławach w
lutym 2006r., Pamelę Piotrowską i
Tomasza Kamińskiego - Mistrzów
Polski w w kategorii wiekowej 10 - 12
lat w VI Mistrzostwach Polski w Tańcach Towarzyskich w Puławach w lutym 2006r. zdobywców szczególnego
wyróżnienia CIOFF, który uznał Ich „
drugą parą roku 2005 w kategorii II”,
Larysę Górską i Grzegorza Maślankę I Wicemistrzów Polski w kategorii wiekowej 19 - 30 lat w VI Mistrzostwach Polski
w Tańcach Towarzyskich w Puławach w
lutym 2006r., zdobywców szczególnego wyróżnienia CIOFF, który uznał Ich
„pierwszą parą roku 2005 w kategorii
IV”. Wszystkie pary walczyły o zdobycie
„Pierścienia Księżnej Izabeli”.
Przewodnicząca RM Bożena
Bejnarowicz oraz burmistrz Tomasz
Kiliński w imieniu własnym oraz Władz
Samorządowych Miasta Nowa Ruda
złożyli także serdeczne podziękowania
za zaangażowanie i duży wkład pracy
w funkcjonowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda” pani Ewie Miś, która
zdobyła tytuł „Instruktora Roku 2005” a
Zespół Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”, który
od 8 lat prężnie prowadzi – został uznany
„Zespołem Roku 2005”
Życzenia oraz podziękowania za
swoją pracę odebrał także kapelmistrz orkiestry górniczej – pan Jan Wolan, który
od lat kieruje orkiestrą i działa na niwie
kultywowania naszej lokalnej tradycji.
Kolejnymi gośćmi na sesji byli: pan
Wiktor Muszyński – nowy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej oraz nowy prezes
Centrum Turystyczno-Sportowego pan
Paweł Marciniak, który przedstawił Radzie Miejskiej program restrukturyzacji
Spółki.
cd. na str. 2

Z myślą o nowych
miejscach pracy
13 lutego 2006 r. w Nowej Rudzie
Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego
„AGROREG” S.A. podpisał umowę z
właścicielem firmy „EIFELWERK” Polska
Sp. z o.o. Tym samym sfinalizowano
wielomiesięczne starania Rady Miejskiej,
Burmistrza i partnerów projektu zmierzające do tego aby na obszarze działania
NPP powstały dogodne warunki dla
rozwoju przedsiębiorczości, a w związku
z tym i nowe miejsca pracy dla boryka-

jących się z bezrobociem mieszkańców
Nowej Rudy.
Pierwsze kontakty z firmą „EIFELWERK” zostały nawiązane na przełomie
lat 2004/2005, gdy niemiecki przedsiębiorca poszukiwał miejsca na inwestycję
w naszym kraju – wspomina Tomasz
Kiliński, Burmistrz Nowej Rudy, współautor porozumienia. Spośród dwóch
miejsc lokalizacji inwestycji wybrał nasze
cd. na str. 7
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Z sesji Rady Miejskiej dokończenie ze str. 1
Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rady oraz sprawozdaniu Burmistrza Miasta z realizacji uchwał oraz prac w okresie międzysesyjnym od 16 lutego do 22 br. Rada zajęła się projektami
uchwał.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie – ciekawą prezentację przedstawił
mgr inż. arch. Marek Wiland – dyrektor Biura Urbanistycznego ECO LAND we Wrocławiu - uchwała
została przyjęta 20 głosami.
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2006 – 10 radnych głosowało
„za” przedmiotową uchwałą, 8 radnych „wstrzymało się” od głosu , 2 radnych nie wzięło udziału
w głosowaniu
 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Miasta Nowa Ruda w roku 2007 środków na
realizację projektu pn. „Tak jak Pat i Mat” - promowanie „sąsiedzkich” wzorców i tradycji
kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15-lecia partnerstwa
Miasta Broumov i Nowa Ruda - W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska projektu pn.: „Tak jak Pat i Mat” - promowanie „Sąsiedzkich”
wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15 – lecia
partnerstwa Miasta Broumov i Nowa Ruda niezbędne było podjęcie uchwały intencyjnej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie o zabezpieczeniu wkładu własnego w wysokości 56.750,00 zł w planowanym
projekcie w roku 2007. - uchwała przeszła większością ilością głosów.
 w sprawie ustalenia inkasentów opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso - Uchwała
podjęta została w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie zindywidualizowania
osoby upoważnionej do poboru opłaty targowej wobec okoliczności, że zmieniła się osoba inkasenta
oraz uzupełnienia zapisów związanych z przedmiotowym tematem. Do wyłącznej kompetencji rad
gmin, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych należy ustalenie wysokości prowizji i inkasenta opłaty targowej. Do poboru opłaty targowej upoważniono
inkasentów: pana Kazimierza Barana - na targowisku miejskim przy ulicy Kłodzkiej w Nowej Rudzie
oraz pana Ryszarda Kubiaka – na targowisku miejskim przy ulicy Cmentarnej w Nowej Rudzie. W
przypadku nieobecności któregoś z inkasentów, pobór opłaty targowej powierza się funkcjonariuszom
Straży Miejskiej. Inkasenci upoważnieni są do pobierania opłaty targowej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach – „za” przedmiotową uchwałą głosowało 13 radnych, 4 radnych
„wstrzymało się” od głosu.
 zmieniająca Uchwałę Nr 102/XIII/03 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata - Do
Burmistrza Miasta Nowa Ruda wpłynął wniosek, podpisany przez część lokalnych przedsiębiorców,
którzy zwrócili się z prośbą o wprowadzenie zmian w uchwale Nr 102/XIII/03 Rady Miejskiej w Nowej
Rudzie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. Zdaniem wnioskodawców
możliwość nabycia lokalu użytkowego po upływie jednego roku od dnia zawarcia umowy najmu w
wielu przypadkach umożliwi rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych, oraz ułatwi podejmowanie
decyzji związanych z inwestowaniem w prowadzoną działalność gospodarczą a także uzyskaniem
np. kredytów hipotecznych. W efekcie może to wpłynąć na zwiększenie ilości sprzedaży lokali użytkowych a co za tym idzie zwiększeniem inwestycji, zarówno w lokal użytkowy jaki i budynek w którym
sie znajduje. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Nowa Ruda stanowią
znaczny procent lokalnych pracodawców, którzy zapewniają miejsca pracy oraz są głównym źródłem
utrzymania dla siebie oraz członków swoich rodzin. Burmistrz Tomasz Kiliński zaproponował projekt
uchwały zmieniającej zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców do 1 roku. Przedmiotowa uchwała
nie została przyjęta - 3 radnych głosowało „za”, 6 radnych było „przeciw” 10 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego dla rejonu ul. Słupieckiej - Obszar terenu przeznaczony do objęcia miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie drogi wojewódzkiej nr 381 ul. Słupiecka i
obejmuje przestrzeń od przejazdu kolejowego – osiedle Waryńskiego i tereny w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. Ukształtowanie tego terenu oraz dostęp do dróg
publicznych, stwarza duże możliwości inwestycyjne. Bez miejscowego planu nie wykonalne jest zagospodarowanie terenów rolnych i leśnych, na cele nierolne i nieleśne. Przedmiotowy rejon ul. Słupieckiej
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Góry Wszystkich Świętych, dla którego plan miejscowy jest gotowy, wymaga tylko zatwierdzenia uchwałą Rady Miasta. Tereny te tworzą wspólnie ciągłość
krajobrazową oraz architektoniczną, tak wiec mając na względzie ochronę i prawidłowe kształtowanie
ładu przestrzennego w tak malowniczym zakątku naszego miasta, polityka przestrzenna oraz ochrona
wartości krajobrazowych może być właściwe kontynuowana jedynie w formie planu miejscowego. Na
terenie powyższym występują skomplikowane stosunki komunikacyjne, ujawniające się zwłaszcza w
miejscu wyjazdu z osiedla Waryńskiego zarówno dla ruchu kołowego a przede wszystkim pieszego,
który przy tak ruchliwej drodze wojewódzkiej jest zagrożony. Usytuowanie w planie miejscowym ronda
na przedłużeniu ul. Broniewskiego przyspieszy realizację tej inwestycji tak niezbędnej dla znacznej
grupy mieszkańców naszego miasta, rondo w tym miejscu spowoduje znaczne ograniczenie prędkości
pojazdów na odcinku drogi wojewódzkiej w kierunku przejazdu kolejowego i zwiększy bezpieczeństwo
ruchu. Dbając o wyżej wymienione wartości, a wiec wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa
ludzi a także walory architektoniczne i krajobrazowe przedmiotowego obszaru, plan miejscowy jest tu
niezbędny, wymaga ustalenia przeznaczenia terenów w tym dla inwestycji celu publicznego (rondo)
oraz określenia sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. Regulowanie przez Miasto gospodarki
przestrzennej jedynie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy niesie za sobą ryzyko powstania
chaosu przestrzennego. 10 radnych głosowało „za” przedmiotową uchwałą , 6 radnych „wstrzymało
się” od głosowania , 1 radny nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 17 radnych głosowało „za”,
1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Z budżetu Miasta Nowa Ruda mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
znajdującym się na obszarze Nowej Rudy, jeżeli: obiekt znajduje się w złym stanie technicznym lub

cd. na str. 3

Bożena Bejnarowicz – Przewod
nicząca Rady Miejskiej przyjmu
je mieszkańców w Biurze Obsługi
Samorządu (ratusz – Rynek 1,
II piętro, pok. nr 15) w każdą środę w godz. 12.00-15.00.
Tomasz Kiliński – Burmistrz
Miasta Nowa Ruda przyjmuje
interesantów w każdy poniedzia
łek, w godz. 13.00-15.30, ratusz,
Rynek 1, II p., pok. nr 13.
Sekretarz Miasta i kierownicy
komórek organizacyjnych
(wydziałów i samodzielnych
stanowisk) przyjmują interesan
tów w każdy wtorek w godz.
11.00-15.30.
Straż Miejska czeka na zgłosze
nia tel. 872 03 17 albo w swojej
siedzibie w Urzędzie Miasta Nowa
Ruda, Rynek 11, na parterze.
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miasta Nowa Ruda do
dyspozycji interesantów na par
terze Urzędu Miasta, Rynek 11
czynny jest w dni powszednie
w godz. 7.30-17.00.
Urząd Miasta Nowa Ruda czynny
jest w dni powszednie w godz.
7.30-15.30.
Gminne Centrum Informacji mie
ści się w Noworudzkim Inkubato
rze Przedsiębiorczości w Słupcu,
przy ul. Kłodzkiej 27, czynne
pon.-pt. w godz. 7.00-15.00.
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jeśli obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub
naukowe dla Miasta. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest
właścicielem lub posiadaczem zabytku.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku, określonych na podstawie
kosztorysu lub zakresu robót uzgodnionych z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku
złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
Dotacja na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może
obejmować nakłady
konieczne na: sporządzenie ekspertyz
technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań
konserwatorskich, architektonicznych lub
archeologicznych;
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonanie
projektu budowlanego
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; sporządzenie
projektu odtworzenia
kompozycji wnętrz;
zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie
substancji zabytku;
stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; odnowienie lub uzupełnienie
tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie
to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego,
rynien i rur spustowych; modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne,
wykonane z drewna części składowe i przynależności; wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej; uzupełnianie narysów ziemnych dzieł
architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; działania zmierzające
do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; zakup materiałów konserwatorskich
i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru; zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej
oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów
koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Jeżeli zabytek, posiada
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,
dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. W przypadku, jeżeli
stan zachowania zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 %
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Dotacja
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku, nie może zostać udzielona: jeżeli
nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane
z dotacji pochodzących z innych źródeł, jeżeli łączna kwota dotacji
udzielonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda i inne uprawnione
organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te
prace lub roboty.
Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z
następującymi załącznikami: decyzję o wpisie do rejestru zabytków
obiektu, którego dotyczą prace lub roboty, dokument potwierdzający
tytuł władania zabytkiem, harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania, decyzję
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków zezwalającą na przeprowa-
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dzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem
prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym, informację
o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.
Wnioski o dotację składa się w Urzędzie Miasta Nowa Ruda. do
końca lutego każdego roku.
Dotacje przyznaje Rada Miejska w Nowej Rudzie na wniosek
Burmistrza.

w sprawie
nadania Gimnazjum
Nr 2 w Nowej Ru
dzie imienia Marii
Skłodowskiej – Curie
- Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski,
wystąpiły z wnioskiem
o nadanie imienia
Marii Skłodowskiej Curie Gimnazjum Nr
2 w Nowej Rudzie.
Uwzględniając osobowość, pracowitość i
wytrwałość w dążeniu
do celu polskiej laureatki nagrody Nobla,
zasługi na polu nauki,
społeczność szkolna
zdecydowała o przyjęciu jej właśnie imienia.
W związku z tym, że
do kompetencji Rady
Miejskiej zgodnie z
§ 1 ust. 3 Ramowego
Statutu Publicznego
Gimnazjum, należy nadanie imienia szkole,
podjęcie uchwały było uzasadnione – za jej podjęciem głosowało
18 radnych.
 w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy komisji
stałych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie na rok 2006 - 18 radnych
głosowało „za” , 2 radnych „wstrzymało się” od głosu
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej
16 w Nowej Rudzie - 16 radnych głosowało „za”, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Na sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła apel o utrzymaniu
działalności Poradni Chirurgicznej.
APEL
przyjęty przez Radę Miejską w Nowej Rudzie
na sesji w dniu 29 marca 2006r.
Mając na względzie żywotne interesy mieszkańców Nowej Rudy
i okolicznych miejscowości, apelujemy do Rady Powiatu Kłodzkiego,
jako organu założycielskiego SP ZOZ w Nowej Rudzie, o podjęcie
skutecznych działań, mających na celu utrzymanie po dniu 30
czerwca 2006r. działalności Poradni Chirurgicznej. Wydaje się także
zasadne ze względów społecznych rozważenie możliwości wprowadzenia całodobowej pracy tej Poradni. Biorąc pod uwagę stałe
poszerzanie sie strefy ubóstwa w mieście brak możliwości uzyskania
pomocy chirurgicznej, nawet w drobnych wydawałoby sie zdarzeniach, może spowodować negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców, potencjalnych poszkodowanych. W przypadku złamań i urazów,
wymagających chirurgicznego zaopatrzenia poszkodowani będą
musieli szukać pomocy fachowej w którymś z najbliższych szpitali,
a przejazd do Kłodzka, Wałbrzycha czy Polanicy, wraz z powrotem,
będzie przekraczał ich możliwości finansowe. Trzeba także liczyć
się z tym, że nawet do drobnych zdarzeń będzie wzywana karetka
pogotowia, która w tym czasie może być potrzebna do poważnie
chorego lub do wypadku, w którym każda minuta będzie decydowała
o ludzkim życiu i zdrowiu.
Apelujemy zatem o sporządzenie wnikliwej analizy zysków i strat
i wierzymy, że nie tylko względy finansowe, ale także społeczne
będą brane pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w
poruszanej przez nas sprawie.
Rada Miejska w Nowej Rudzie zobowiązuje niniejszym
apelem swoich przedstawicieli w Radzie Społecznej SP ZOZ
w Nowej Rudzie do poruszenia tego zagadnienia i aktywnego
działania w celu utrzymania działalności Poradni Chirurgicznej w
Nowej Rudzie, jak również do poszerzenia czasu jej działalności
na całą dobę.



Przetargi

31 marca 2006 r.

OGŁOSZENIE

info Nowa Ruda

Nr 111

O

PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r.
Dz.U.Nr 261, poz.2603.z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej na terenie miasta
Nowa Ruda.
L.p.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewid.
działki
udział

Pow.
w m kw.
działki
lokalu

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
lokalu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Nowa Ruda,

obr.3
AM 19
330/7

194

brak planu

18.000,00 zł
( 4.500 EURO )

393/1000

46,38

działka
zabudowana
budynkiem
mieszkalnoużytkowym

ul. Kolejowa nr
22/1

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 16 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Lokal położony jest
na parterze i składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki. Do lokalu przynależy komórka o powierzchni 8,39 m2. Rozkład
funkcjonalny pomieszczeń jest niekorzystny – przechodnie pokoje i kuchnia. Standard wykończenia jest poniżej poziomu. Na ścianach
w pomieszczeniach stare tynki i powłoki malarskie w bardzo złym stanie technicznym. W łazience na ścianach położona jest glazura. Podłogi
wykończone są deskami drewnianymi – podłoga uszkodzona. Stolarka drzwiowa w lokalu jest typowa – drzwi drewniane na drewnianych ościeżnicach, malowane farbą olejną. W otworach okiennych zamontowane są okna drewniane, skrzynkowe, wyeksploatowane. Lokal wyposażony jest
w instalację wodno -kanalizacyjną z zimną wodą – bez osprzętu instalacji, instalację elektryczną. Ogrzewanie jest piecowe Stan techniczny lokalu
jest zły – wymagany jest remont . Nieruchomość lokalowa stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
II przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2006 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 24 kwietnia 2006 r. do godz.14 –tej
w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zachodnim WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10-1090-2330-0000-0005-9600-0039. Wpłacone wadium
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do
dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega
przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109,
tel.872 03 25.

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261,
poz.2603.z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, położonych na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

Położenie
nierucho
mości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działek

Pow. w
m kw.
działek

Udział

lokalu

Opis nieru
chomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowa
nia przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

1.

Nowa
Ruda,
ul. Górni
cza
KW 20172

obr. 2
AM 25
630
i 631

803
328

działki nie zabudowane

brak planu

21.600,00 + 22%VAT

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 14 marca 2006 r. do dnia 14 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Pow. działki nr 630...803 m2
Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka jest ogrodzona- faktycznie( a nie prawnie) połączona jest z nieruchomością
sąsiednią działką nr 629. Na terenie nieruchomości rosną młode drzewa iglaste. Działka nie posiada uzbrojenia. Dostęp do nieruchomości przez
działkę nr 631. Pow. działki nr 631 – 328 m 2 Nieruchomość gruntowa, nie zabudowana, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawą. Działka uzbrojona jest w instalacje elektryczną- przez
jej teren przebiega linia elektroenergetyczna- usytuowany jest słup energetyczny. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest dobra- działka
przylega do drogi asfaltowej. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
I przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2006 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 18 kwietnia 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone
wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta
w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr
11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

info Nowa Ruda

Przetargi

Nr 111

OGŁOSZENIE

O

31 marca 2006 r.



PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz.2603.
z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

Położenie
nieruchomo
ści
Nr KW

Numer
ewiden
cyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

1.

2.
Nowa Ruda,
ul. Kościelna

Przeznaczenie
w planie zagospo
darowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

5.

6.

8.

lokalu

Udział
1.

Opis
nieruchomo
ści

3.

4.

obr. 3
AM 19
638

Działki
33
Placu
manewrowego
774

Udział w
placu manewrowym
243/1000

działka nie
zabudowana
wraz z udziałem w placu
manewrowym

brak planu

Wartość udziału w
placu manewrowym

Cena nieruchomości

411,34 zł+
22%VAT

4,150,00zł+
22%Vat
(1,037,50 EURO)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 16 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa,
niezabudowana, położona w centrum miasta w rejonie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę garażu, jednak wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej przez inwestora
budowy następuje po stwierdzeniu przez wojewodę zgodności ustalonych warunków zabudowy z prawem Działka położona w rejonie uzbrojonym
w instalacje wodno- kanalizacyjną i elektryczną . Nieruchomość sprzedawana jest wraz z udziałem 243/1000 części fizycznie nie wydzielonych
w placu manewrowym stanowiącym dojazd do opisanej nieruchomości. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
I przetarg odbędzie się dnia 21 kwietnia 2006 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 19 kwietnia 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone
wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta
w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr
11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz.2603.
z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

2.
Nowa Ruda,
ul. Młyńska
KW 20172

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Udział

lokalu

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

3.

4.

5.

6.

8.

obr. 4
AM 8
280

200

działka
zabudowana

brak planu

6.350,00 zł
1.587,50EURO

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 16 kwietnia 2006 r.
OPIS nieruchomości :
Pow. działki nr 280 – 200 m2
Nieruchomość gruntowa, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w odległości
około 300 metrów od drogi Kłodzko-Wałbrzych. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową. Teren nieruchomości płaski, stanowiący podwórze domu
wielorodzinnego. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Działka przylega do brzegu Potoku
Wolibórz. Działka zabudowana jest budynkami jednokondygnacyjnymi. Stan techniczny tego budynku jest bardzo zły- wymagana jest rozbiórka
tego budynku. Drugi budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej. Ściany osłonowe z cegły ceramicznej, dach jednospadowy o konstrukcji
drewnianej z pokryciem eternitem. Wrota drewniane, dwudzielne. Budynek posiada przeznaczenie garażowo- składowe.
I przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2006 r. o godz.11.15 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 24 kwietnia 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia
się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta w Nowej Rudzie.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr 11, pok. nr 109,
tel.872 03 25.



Przetargi

31 marca 2006 r.

OGŁOSZENIE

Nr 111

O

info Nowa Ruda

PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz.2603.
z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości
Nr KW

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m kw.
działki

Udział

lokalu

3.
obr. 4
AM 8
281

4.
149

2.
Nowa Ruda,
ul. Młyńska
KW 20172

Opis nieru
chomości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomości

5.
działka
zabudowana

6.
brak planu

8.
2.800,00 zł
700EURO

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 16 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości : Pow. działki nr 281......149 m2
Nieruchomość gruntowa, nie zabudowania, położona w pośredniej części miasta, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
w odległości około 300 metrów od drogi Kłodzko-Wałbrzych. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową. Teren nieruchomości płaski, stanowiący
podwórze domu wielorodzinnego. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje elektryczną i wodno- kanalizacyjną. Działka przylega
do brzegu Potoku Wolibórz. Działka zabudowana jest budynkami nie związanymi trwale z gruntem- o charakterze tymczasowym.
I przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2006 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia24kwietnia 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone
wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza Miasta
w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek nr
11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz.2603.
z póź. zmianami/ i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207,poz.2108 ./ BURMISTRZ MIASTA Nowej Rudy o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Nowa Ruda.
L.p.

1.
1.

Położenie
nieruchomości

Numer
ewidencyjny
działki

Pow. w
m2
działki

Udział

lokalu

3.
obr. 4
AM 11
395

4.
1991

2.
Nowa Ruda,
ul. Stara Kolonia

Opis nierucho
mości

Przeznaczenie
w planie zagospodarowa
nia przestrzennego

Cena wywoławcza
nieruchomość

5.
Nieruchomość nie
zabudowana

6.
brak planu

8.
24.300,00 zł + 22% VAT
(5.786 Euro)

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 20 marca 2006 r. do dnia 20 kwietnia 2006 r. OPIS nieruchomości: Nieruchomość gruntowa,
położona na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest przeciętna- droga asfaltowa i drogi utwardzone. Dla
przedmiotowej nieruchomości wydana jest decyzja numer 64/2005 z dnia 30 grudnia 2005 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej
na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią. Na
nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu zawarta jest umowa dzierżawy do dnia 31.08.2007r.
I przetarg odbędzie się dnia 24 kwietnia 2006 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Ratusz (Sala Ślubów)
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej w gotówce do dnia 20 kwietnia 2006 r.
do godz.14 –tej w kasie Urzędu Miasta lub w Banku Zach. WBK S.A. O/Nowa Ruda na konto nr 10 1090 2330 0000 0005 9600 0039.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej,
wpłacone wadium ulega przepadkowi. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3
dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik składa do Burmistrza
Miasta w Nowej Rudzie. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie – Rynek
nr 11, pok. nr 109, tel.872 03 25.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zawiadamia, że w dniu 3 kwietnia 2006 roku o godz. 12,oo w świetlicy
przy ulicy Srebrna 1a w Nowej Rudzie odbędzie się przetarg na wynajem lokali użytkowych na terenie miasta i gminy Nowa Ruda.
Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytk.
w m2
3.
125,13

Opis lokalu

Stawka
Wadium w zł
wywoławcza
w zł/m2
1.
2.
4.
5.
6.
1. Nowa Ruda
Lokal składa się z siedmiu pomieszczeń, wyposażony w instalację
8,95
1.366,00
ul. Rynek 8
elektryczną i wod-kan. Ogrzewanie z kotłowni lokalnej. Budynek znaj- + VAT 22%
II piętro
duje się w ewidencji Służby Ochrony Zabytków pod numerem 197.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie zakładu, najpóźniej do godz.11,oo w dniu przetargu. Zakład zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Lokale można oglądać w ciągu dwóch dni roboczych przed przetargiem, po wcześniejszym
uzgodnieniu z administrującymi dany lokal Rejonami Obsługi Mieszkańców.
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Z myślą o nowych
miejscach pracy
cd. ze str. 1

miasto i dzięki temu w 2005 roku mogło
zostać podpisane porozumienie intencyjne pomiędzy ARR „AGROREG”, Gminą
Miejską Nowa Ruda i firmą „EIFELWERK”
o rozpoczęciu inwestycji i docelowym
zatrudnieniu.
W oparciu o ten dokument rozpoczął się
etap uzgodnień szczegółowych w zakresie
funkcjonowania firmy na terenie NPP – dodaje Daniel Ekiel, Członek Zarządu ARR
„AGROREG”, kierownik projektu NPP,
czego efektem jest podpisana w lutym tego
roku umowa z niemieckim przedsiębiorcą.
„EIFELWERK’ Polska Sp. z o.o. to
firma z branży motoryzacyjnej – mówi D.
Ekiel, która zamierza w ciągu 3 miesięcy
uruchomić na obszarze NPP, w zmodernizowanej hali byłego traka produkcję okablowania elektrycznego do samochodów i
docelowo zatrudnić na tym etapie ok. 60
osób, głównie kobiet. W etapie drugim, w
okresie najbliższych 6 miesięcy zarządca
NPP dokona uzbrojenia terenu na byłym
placu drzewnym noworudzkiej kopalni,
w którym to miejscu firma „EIFELWERK”
wybuduje nowy zakład produkcyjny, i
zatrudni docelowo ok. 150 osób.
Podpisane porozumienie z firmą
„EIFELWERK” jest ważną i ważką decyzją – ocenia Burmistrz T. Kiliński. Jest to
pierwsza znacząca firma zagraniczna,
zewnętrzna, która pojawi się na terenie
NPP. Do tej pory na rynku lokalnym
funkcjonuje poważny inwestor jakim jest
ZPAS z Przygórza, tak więc pojawienie
się inwestora zagranicznego poszerzy
ofertę zatrudnienia i wypromuje ten obszar poza granicami kraju. Projekt NPP
– dodaje T. Kiliński, uzyskał akceptację
i dofinansowanie ze środków UE, a
efekty tej akceptacji będą widoczne już
w tym roku, czyli w okresie realizacji I
etapu projektu NPP (zakończenie projektu – 2008 r.), mimo że pojawiały się
wątpliwości co do jego powodzenia w
sąsiedztwie działania Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (SSE). Okazało się, że
taka lokalizacja dwóch stref koło siebie
nie jest błędem, bo daje przedsiębiorcom prawo wyboru i różne możliwości
w postaci np. ulg i preferencji. Jestem
przekonany – podkreśla T. Kiliński, że
dalsza współpraca zarządzających tymi
strefami gospodarczymi na terenie Nowej Rudy, czyli SSE i NPP z udziałem
Gminy Miejskiej Nowa Ruda będzie konstruktywna i efektywna. Dodać należy,
że miasto finansuje projekt NPP w 12,5
% kosztów. Z tych pieniędzy zostanie
uzbrojony teren dla firmy niemieckiej,
która może korzystać z pomocy publicznej wynikającej ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jest więc już
widoczny oczekiwany efekt współpracy
lokalnego samorządu i Partnerów pro-

jektu NPP, którego beneficjentem będzie
miejscowe społeczeństwo – zaznacza
Burmistrz.



Na zakończenie D. Ekiel dodał, że
równolegle prowadzona jest kolejna inicjatywa NPP – hala produkcyjna o pow. 10
tys. m2, ujęta w Wielobranżowej Koncepcji
Programowo – Przestrzennej NPP, która
zostanie wynajęta, tym razem krajowemu
inwestorowi, jesienią 2006 r.
Będą więc nowe, tak bardzo oczekiwane miejsca pracy.
JZ

Projekt NPP realizowany ze środków pomocowych
Unii Europejskiej,
Budżetu Państwa i Gminy Miejskiej Nowa Ruda w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
- działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych
warunków dla rozwoju firm”.
OGàOSZENIE

OGŁOSZENIE
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Rudzie
Nowej informuje,
Rudzie informuje,
że
Zakáad
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Nowej
Īe podpisze
umowy najmu
na niĪej
wymienione
– bez koniecznoĞci
uczestnictwa
w przetargu.
podpisze
umowy
najmu
na niżejlokale
wymienione
lokale – bez
konieczności
uczestnictwa
w przetargu.
Lp. Adres lokalu
1.
1.
2.

2.
Nowa Ruda
ul. ĝwidnicka 94
Nowa Ruda
ul. Piásudskiego 4

Pow.
uĪytkow
a
w m2
3.
27,51
21,81

3.

Nowa Ruda
ul. KoĞcielna 1
II piĊtro

42,83

4.

Nowa Ruda
ul. KoĞcielna 1
III piĊtro

52,72

5.

Nowa Ruda
ul. KoĞcielna 1
II piĊtro

33,05

6.

Nowa Ruda ul.
NiepodlegáoĞci 3

171,86

7

BoĪków 53

22,89

8.

Nowa Ruda
ul. KoĞcielna 1
I piĊtro

47,86

9.

Nowa Ruda
ul. Rynek 3

160,26

10. Nowa Ruda
ul. Rynek 16

101,50

Opis lokalu

Stawka
w zá/m2

4.
Lokal skáada siĊ z dwóch pomieszczeĔ,
wyposaĪony w instalacjĊ elektryczną i wod-kan,
Pomieszczenie magazynowe (ciemne)
bez instalacji wod.-kan,

5.
6,69
+ VAT 22%
3,91
+ VAT 22%

Lokal skáada siĊ z trzech pomieszczeĔ,
wyposaĪony w instalacjĊ wod-kan i elektryczną.
Ogrzewanie z kotáowni lokalnej. Budynek znajduje
siĊ w ewidencji SáuĪby Ochrony Zabytków pod
Nr 109
Lokal skáada siĊ z trzech pomieszczeĔ,
wyposaĪony w instalacjĊ wod-kan i elektryczną.
Ogrzewanie z kotáowni lokalnej

8,69
+ VAT 22%

Lokal skáada siĊ z jednego pomieszczenia,
wyposaĪony w instalacjĊ elektryczną (podlicznik),
wspólne wc. Ogrzewanie z kotáowni lokalnej.
Budynek znajduje siĊ w ewidencji SáuĪby Ochrony
Zabytków pod Nr 109.
Lokal skáada siĊ z trzynastu pomieszczeĔ,
wyposaĪony w instalacjĊ elektryczną i wod-kan.
+ wc, ogrzewanie z wáasnej kotáowni lokalnej. Lokal
przystosowany do dziaáalnoĞci gastronomicznej.
Budynek znajduje siĊ w ewidencji SáuĪby Ochrony
Zabytków pod Nr 251.
Lokal skáada siĊ z czterech pomieszczeĔ,
wyposaĪony w instalacjĊ elektryczną, wod-kan,
ogrzewanie z kotáowni lokalnej.
Lokal skáada siĊ z trzech pomieszczeĔ,
wyposaĪony w instalacjĊ wod-kan i elektryczną.
Ogrzewanie z kotáowni lokalnej. Budynek znajduje
siĊ w ewidencji SáuĪby Ochrony Zabytków po
Nr 109
Lokal skáada siĊ z piĊciu pomieszczeĔ,
wyposaĪony w instalacjĊ elektryczną i wod-kan.
WC w lokalu. Budynek znajduje siĊ w rejestrze
zabytków pod numerem 30. Nr rejestru 1567 z dnia
16.03.1966 roku. Lokal przeznaczony wyáącznie
na dziaáalnoĞü gastronomiczną.
Lokal skáada siĊ z szeĞciu pomieszczeĔ,
wyposaĪony w instalacjĊ elektryczną, wod-kan,
ogrzewanie z kotáowni lokalnej. WC w lokalu.
Budynek znajduje siĊ w ewidencji SáuĪby Ochrony
Zabytków pod numerem 203.

8,69
+ VAT 22%
8,95
+ VAT 22%

6,38
+ VAT 22%

4,30
+ VAT 22%
8,69
+ VAT 22%

9,42
+ VAT 22%

7,16
+ VAT 22%
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Kwiecień 2006
31.III - 2. IV
godz. 17.00 „Ja wam pokażę!” (113`)
Komedia romantyczna, prod. Polska,
od 12 lat
bilet:12 zł
wyk. Grażyna Wolszczak, Paweł Deląg,
Hanka Bielicka godz. 19.00
3.IV-9 IV
godz. 17.00 Ja wam pokażę!” (113`)
Komedia romantyczna, prod. Polska,
od 12 lat bilet:12 zł
wyk. Grażyna Wolszczak,
Paweł Deląg, Hanka Bielicka

wiosna i żabki
„Przyszła, przyszła do nas wiosna,
Piękna zwiewna i radosna.
Złotą różdżką poruszyła
I wszystkich nas obudziła”.
...z zimowego snu wiosna obudziła
wszystkich 22 marca na scenie w Miejskim Ośrodku Kultury.
Tego dnia dzieci z Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie i
Przedszkola Nr 6 z Broumova wierszem, tańcem i piosenką powitały
wiosnę.
W kolorowych strojach pierwszych
wiosennych kwiatów wystąpiły w programie słowno-muzycznym pt. WIOSNA i ŻABKI”

Z NUK-u
konkursy szkolne Już po raz czwarty NUK Spółka z o.o., przy współpracy
z Organizacją Odzysku „Reba” i Fundacją „Recal”, pod patronatem honorowym Burmistrza i Wójta Nowej Rudy, organizuje konkursy ekologiczne dla szkół, polegające
na selektywnej zbiórce: baterii, puszek aluminiowych i nakrętek od butelek „pet”. W
bieżącej edycji konkursów udział zadeklarowało, do tej pory, 18 szkół i przedszkoli z
terenu gmin noworudzkich, czyli – ponownie - ok. 4000 zbierających!
Podsumowanie, uroczyste zakończenie konkursów i wręczenie nagród zwycięzcom
planowane jest w czerwcu. Przypomnijmy, że efekt dotychczasowych konkursów to
zbiórka: 1480 kg baterii, 3726 kg alu-puszek i 951 kg nakrętek od butelek typu „pet”.
Wyróżniające się w zbiórkach szkoły to: w Nowej Rudzie – SP nr 7 i MZS nr 1, w
gminie Nowa Ruda – Publiczne Gimnazja: nr 1. w Jugowie i nr 3. w Bożkowie, oraz
SP w Jugowie. Kto zwycięży tym razem? Na pewno … ekologia.
Nowy zakup. W lutym pojawił się, na noworudzkich drogach, nowy zakup
NUK-u. To nowoczesna śmieciarka z zabudową produkcji „Wuko”, o liniowym zgniocie i pojemności 16 m3, na podwoziu holenderskiego samochodu „Daf”, spełniająca
wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania. Inna
śmieciarka, na podwoziu rodzimego „Jelcza” uzyskała nową zabudowę bębnową,
produkcji „Presko”, o pojemności 15 m3. W najbliższym czasie planuje się zakup
nowej beczki asenizacyjnej do wywozu nieczystości ciekłych. Wszystko z myślą o
podniesieniu jakości usług.

7-9. IV
godz. 19.00
„Underworld- Evolution” (105`)
akcja/fantasy, prod. USA, od 15 lat
bilet 11 zł
wyk. Kate Beckinsale, Scott
Speedman

Jeśli posiadasz zbędny mebel,
sprzęt RTV i AGD lub inne przed
mioty wielkogabarytowe, albo
zbędne opony
masz okazję:
7. kwietnia w gminie Nowa Ruda
8. kwietnia w mieście Nowa Ruda
pozbyć się zbędnego przedmiotu
i problemu.
NUK Spółka z o.o. organizuje
w tych dniach bezpłatny odbiór
odpadów gabarytowych i opon.
Pozbędziesz się problemu
i zaoszczędzisz!
Zbędne przedmioty będziemy
odbierać bezpośrednio sprzed
posesji.
Zapamiętaj: 7. kwietnia - gmina,
8. kwietnia - miasto.
Zgłoszenia w dniach 30. marca
– 6. kwietnia przyjmuje
NUK Spółka z o.o.
- tel/fax (074) 872 23 88,
872 94 26

