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Kalendarz wydarzeń miejskich 2017
DATA

NAZWA IMPREZY

MIEJSCE

ORGANIZATOR

Poczta Polowa Wehrmachtu –
wystawa (Lubuskie Muzeum
Wojskowe w Drzonowie)

Grupa
Warowna
Cegielnia

Skansen Grupy Warownej Cegielnia

Marzec 2017

Etno-Muzeum

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

19.03.2017
godz. 16.00

Kabaret „Młodych Panów”

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

24.03.2017
godz. 19.00

Spektakl teatralny „Pół na Pół”

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

25.03.2017

II Wałecki Bieg i Marsz Dwóch
Skarpet

Trasa
wokół
j. Raduń

ŚDS/MOSiR

03.05.2017

Wiosenny turniej strzelecki o
Puchar Burmistrza Wałcza z
okazji 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja

Strzelnica
Wałcz

Zarząd Rejonowy
Ligi Obrony Kraju w
Wałczu

07.05.2017

Spławikowe Mistrzostwa Koła

Jezioro
Raduń

PZW Koło Wałcz
Miasto

07.05.2017

5 Urodziny Skansenu GWC;
Inscenizacja ostatnie dni II
Wojny Światowej; Koncert
Orkiestry Dętej; LOK Strzelnica,
Kino Plenerowe; Historia Broni
Pancernej-wystawa; 5 lat Skansenu w plakacie-wystawa

Grupa
Warowna
Cegielnia

Skansen Grupy Warownej Cegielnia

MOSiR

MARZEC
19.03.2017

Maj 2017

Halowa Liga Tenisa Ziemnego

Hala MOSiR

08-13.05.2017

Tydzień Olimpijski

Obiekty MOSiR i miasto
Wałcz

25.03.2017
godz. 18.00

DKF
film pt. „Ja, Daniel Blake”

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

Marzec 2017

Wiosenny Puchar Piłkarski o
puchar Dyrektora MOSiR

Boisko
Orlik

MOSiR

13.05.2017

II Festiwal Organizacji Pozarządowych

27.03.2017

Dzień Teatru – ARA

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

Promenada
Jeziora
Raduń

Urząd Miasta,
Organizacje Pozarządowe

14.05.2017

Kryminalna Noc Muzeów

MZW

29.03.2017

Dzień Tańca – ARA

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

Maj 2017

30.03.2017

Kobieta w przestrzeni
artystycznej - „Wiosenne jajo” zdobienie różnymi technikami

WCK, pracownia 010

Wałeckie Centrum
Kultury

VIII Mini Olimpiada - Przedszkolada

Maj 2017

Etno-Muzeum

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

14.05.31.08.2017

Wałeccy Olimpijczycy

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

14.05.31.08.2017

Rybołówstwo w Średniowieczu

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

19.05.2017

DKF

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

VIII Wałecki Maraton MTB

Teren Skansenu Grupy
Warownej
Cegielnia

Wałecki Klub Turystyki Rowerowej

Maj 2017

„Coolturalny maj” – imprezy
integrujące młodzież ze społecznością lokalną

Miasto Wałcz

Gimnazjum nr 2 w
Wałczu

KWIECIEŃ
01.04.2017

Spektakl teatralny „Być jak
Elizabeth Taylor”

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

02.04.2017

Warsztaty Wielkanocne

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

02.04.2017

Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu

WCK /Plac
Wolności

Drużyna Ananasów
i Przyjaciele

07.04.2017

VII Targi Pracy

Gimnazjum
nr 3 w Zespole Szkół
Miejskich
nr 2, hala
sportowa (ul.
Sądowa 9)

Powiatowy Urząd
Pracy w Wałczu

27.05.2017

Koncert Wielkanocny 2017;
w wykonaniu Poznańskiego
Zespółu Kameralnego

Kościół pw.
Św. Mikołaja
w Wałczu

Biuro Koncertowe
Poznań, Urząd
Miasta Wałcz

Mieszkańcy Wałcza w misjach
poza granicami państwa –
wystawa

Grupa
Warowna
Cegielnia

Skansen Grupy Warownej Cegielnia

27.05.2017

WTS ORZEŁ/MOSiR

Sztafeta Biegowa

Stadion
Miejski

MOSiR/Akademia
Sportu i Rekreacji

Memoriał im. Góreckiego i
Matłoki

MOSiR

8 lub 15 lub 22
kwietnia 2017

27.05.2017

Operetka – Sonori Ensemble

WCK

Kwiecień 2017

Zimowa Liga Tenisa Ziemnego

Hala MOSiR

MOSiR

Wałeckie Centrum
Kultury

09.04.2017

Powiatowy Przegląd Prac Artystów Nieprofesjonalnych

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

28.05.2017

Dzień Dziecka

Jezioro
Raduń

PZW Koło Wałcz
Miasto

20.04.2017

Spektakl teatralny „ZUS”

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

28.05.2017

„Podróż w głąb snu” – wystawa
twórczości plastycznej

Gimnazjum Nr 2 w
Wałczu

22.04.31.05.2017

500-lecie Reformacji

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

Gimnazjum
Nr 2 w
Wałczu

23.04.2017

III Bunkrowe Spotkanie
Miłośników Pojazdów Zabytkowych. Wystawa ciężarówki
Wehrmachtu (Muzeum w
Drzonowie)

Grupa
Warowna
Cegielnia

Skansen Grupy Warownej Cegielnia

01.06.2017

Dzień Dziecka

MOSiR

Wałeckie Centrum
Kultury, MOSiR

01.06.2017

Dzień Dziecka na Sportowo

MOSiR

MOSiR/TKKF

01.06.2017

DKF

WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

Regaty Smoczych Łodzi Szkół
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Jezioro
Raduń

MOSiR/UM Wałcz

28.04.2017
29.04.2017

Wiosenny Spływ Kajakowy

J. Raduń/
Półwysep
StrącznoMOSiR

MOSiR

03.06.2017

Dzień Dziecka ze Smokiem

MOSiR

Stowarzyszenie
Miłośników Wody
DRAKO

04.06.2017

Muchowe Mistrzostwa Koła

Dobrzyca

29.04.2017

Koncert plenerowy – Zespół
CASHFLOW

WCK, Plac
przy WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

PZW Koło Wałcz
Miasto

07.06.2017

30.04.2017

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Jezioro
Raduń

PZW Koło Wałcz
Miasto

Otwarte międzyszkolne zawody strzeleckie „Memoriał Pana
Jerzego Gajewskiego”

Strzelnica
„Tarcza”, Piła

Zarząd Rejonowy
Ligi Obrony Kraju
w Wałczu

17-18.06.2017

VI Rajd Ziemi Wałeckiej

WCK, Plac
przy WCK

Wałeckie Centrum
Kultury

Plac Wolności i ulice
przyległe

Urząd Miasta,
Automobilklub
Koszaliński

09.04.2017

20.05.2017
Start, godz.
11.00

CZERWIEC

MAJ
01.05.2017

Piknik Rodzinny
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Szanowni Państwo!
Wiosna to czas, na który wszyscy czekamy. Jej początek jest zapowiedzią cieplejszych
dni, budzącej się do życia przyrody, powrotu ptaków. Tęsknimy za tą porą roku. I mam
nadzieję, że z równą tęsknotą i niecierpliwością czekaliście Państwo na kolejny numer
Informatora.
W tym pierwszym wydaniu tegorocznego kwartalnika szczególną Państwa uwagę chciałabym zwrócić na ważną informację, dotyczącą reformy oświaty. Znajdziecie Państwo
tu plan nowej sieci szkół, która będzie funkcjonować od 1 września 2017 roku. Znajomość planów już dziś pomoże rodzicom podjąć decyzję o wyborze szkoły dla dziecka.
Pragnę jednocześnie poinformować, że Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych
„EWA” oraz Gmina Miejska Wałcz otrzymały doﬁnansowanie w wysokości 168.400,00 zł
na realizację zadania „Aktywnie i Twórczo - Bez Ograniczeń”, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na Lata 2014-2020. W
ramach projektu na terenie gminy miejskiej Wałcz, zorganizowane zostaną atrakcyjne
zajęcia dla osób w wieku 60+. Udział w projekcie jest bezpłatny, zatem serdecznie zachęcam do udziału!
Mam nadzieję, że artykuły zamieszczone w tym numerze zainteresują Państwa, a zdobyte informacje okażą się pożyteczne. Życzę zatem przyjemnej lektury.
Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz
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„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania”.
R. Poulet

SZMARAGDOWE I ZŁOTE GODY

W piątek 3 lutego br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Wałczu odbyły się wyjątkowe jubileusze pożycia małżeńskiego 55-lecia Państwa Moniki i Stanisława Kaczmarczyk a także
50-lecia Państwa Lucyny i Jana Szerszeń, Krystyny i Jarosława
Maślanych, Zdzisławy oraz Jana Czech.
Szmaragdowe i Złote Gody to jubileusze niezwykłe, które
są wyjątkową okazją do spojrzenia na minione lata, dokonania
podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na
przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i
miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego.
- Dzisiejsza uroczystość - jak mówiła Kierownik USC Wałcz
Ewa Spychalska - jest dla Państwa dniem wspomnień, a dla nas
wspaniałą okazją, aby podziękować Państwu za piękne, uczciwe i pełne miłości życie. Wasza codzienność, trud i poświęcenie stają się sprawą wagi państwowej, dlatego też w uznaniu
dzisiejszego jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
przyznał Państwu odznaczenia w postaci medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonała Burmistrz Miasta Wałcz Pani Bogusława Towalewska, która przekazała dostojnym Jubilatom słowa uznania i podziękowania
za godne pożycie małżeńskie, stanowiące piękny przykład dla
młodych ludzi.
Szczególnie miłym upominkiem był przygotowany przez
Pana Marka Lechojdę występ muzyczny w wykonaniu utalentowanych dziewcząt z Gimnazjum nr 1 w Wałczu: Ameli Stencelewicz
i Aleksandry Kołosowskiej. Po oficjalnej części uroczystości
przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę
szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat”.
Dostojnym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia
wszelkiej pomyślności oraz kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.
Autor: Ewa Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego
Oraz Burmistrz Miasta Wałcz
zapraszają na spotkanie biznesowe
pomiędzy zachodniopomorskimi
naukowcami oraz przedsiębiorcami
„Skok po innowacyjność: biznes + nauka”
6 kwietnia 2017 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
ul. Wojska Polskiego 99
Budynek 7, Aula
10:45 - 11:05
Oferta wsparcia dla przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
11:05 – 11:25 Możliwości finansowania innowacji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
11:25 – 11:40 Nauka i biznes idą w parze – przykład udanej
współpracy firmy z uczelnią
11.40 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:00 Indywidualne konsultacje przedsiębiorców z
naukowcami
14.00 – 15:00 Lunch, zwiedzanie Centrum Badawczo-Rozwojowego PWSZ w Wałczu
Szczegóły i rejestracja na stronie: https://www.b2match.eu/
walcz2017

CEL
Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości współpracy
pomiędzy biznesem a uczelniami w zakresie badań i rozwoju
oraz pozyskiwania funduszy na projekty innowacyjne.
Zorganizowane zostaną również indywidualne konsultacje
przedsiębiorców z naukowcami.
PROGRAM
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:45 Uroczyste otwarcie
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz
dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
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WSPARCIE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
Drodzy przedsiębiorcy!
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 właśnie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych
specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji
w sektorze MŚP.
W ramach Działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:
mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa.
Typy projektów:
W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.
Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie
strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia
inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.
Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową, obejmujące inwestycje w grunty,
budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej
na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji na tle
przedsiębiorstw działających w innych regionach kraju i za granicą.
Dofinansowanie udzielane będzie projektom o charakterze stacjonarnym – lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
Termin składania wniosków:
31.03.2017 r. - 29.05.2017 r.
Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:
• 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
• 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.
Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
• 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
• 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
4 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
300 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
42 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych 00/100).
Serdecznie zachęcamy naszych lokalnych przedsiębiorców do skorzystania z tej formy dofinansowania własnych pomysłów.
Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu można znaleźć pod adresem:
http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-1
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Wydatki inwestycyjne w 2017r.
Lp.

Nazwa zadania

1

Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza,
os. Piastowskie

2

Remonty dróg i chodników - po okresie zimowym

3

Remonty dróg, chodników - wg uchwały Rady Miasta w
tym: Kościuszki 13-17 parking (boisko) 300 000 zł
Kościuszki 17-25 – 400 200 zł (w tym 19-25 projekt)
Ul. Bursztynowa, Brylantowa, Szmaragdowa (wybór partnera PPP) – 105 000 zł
Zaułek Chełmiński – odcinki pozostałe, w tym ul. Zbożowa,
ul. Piaskowa, ul. Gdańska – 908 400 zł
Ul. Żeromskiego od nr 25 do zjazdu na os. Batorego + 20 m
+ chodniki – 913 400 zł
Ul. Sądowa odc. od Kościuszkowców do Wąskiej + teren
przed kościołem Św. Antoniego – 337 000 zł
1-go Maja (chodniki) – 100 000 zł
Ul. Kr. Jadwigi (chodniki) – 120 000 zł
Al. Zdob. Wału Pom. – dr. do bloku 72B – 241 100 zł
Woj. Pol. 18 – 24a (chodnik) – 26 000 zł
Woj. Pol. 25A - 1000-lecia 9-15 (chodnik) – 30 000 zł
Dolne Miasto 15-17 (projekt z WSM) – 120 000 zł
Ul. 3-go Maja (chodniki – projekt) – 20 600 zł
Ul. Pożarna – kładka dla pieszych – 36 200 zł
Morzyce (odwodnienie, poszerzenie) – 216 300 zł

4
5

Planowane
wydatki
rok budżetowy
2017

Jednostka organizacyjna realizująca program
koordynująca wykonanie
programu

UWAGI

105 000

UM Wałcz

PPP - rata

200 000

UM Wałcz

3 874 200

UM Wałcz

Ścieżka rowerowa - ul. Ciasna

120 576

UM Wałcz

Zakupy inwestycyjne UM

118 000

UM Wałcz

Budżet obywatelski

6

Relaksacyjny plac zabaw - SP Nr 1

76 508

UM Wałcz

7

Przebudowa drogi wewnętrznej i budynku SP 4

105 000

UM Wałcz

Budżet obywatelski

8

Wymiana ogrodzenia przedszkola

69 622

UM Wałcz

Budżet obywatelski
Kontrakt samorządowy

9

Utworzenie żłobka

500 000

UM Wałcz

10

Lampy oświetleniowe - 10 szt.

80 000

UM Wałcz

11

Wymiana oświetlenia na energooszczędne

25 000

UM Wałcz

Kontrakt samorządowy

12

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

1 120 400

UM Wałcz

Kontrakt samorządowy

13

Rozbudowa infrastruktury - strefa ekonomiczna

692 000

UM Wałcz

Kontrakt samorządowy

14

Oświetlenie oś. Raduń

120 000

UM Wałcz

rata

15

Zagospodarowanie terenu: przy Starostwie Powiatowym,
Placu Zesł. Sybiru i ul. Chłodnej (przy promenadzie)

200 000

UM Wałcz

16

Plac zabaw i siłownia - Zaułek Chełmiński

125 000

UM Wałcz

Budżet obywatelski

17

Plac zabaw i siłownia - Park przy 1000-lecia

150 000

UM Wałcz

Budżet obywatelski
Budżet obywatelski

18

Zielone i bezpieczne - Zatorze

55 000

UM Wałcz

19

Zagospodarowanie półwyspu - Strączno

350 000

UM Wałcz

20

Rekultywacja wysypiska śmieci

0

UM Wałcz

21

Budowa toalety miejskiej przy targowisku miejskim

100 000

UM Wałcz

22

Miejsce pochówku dzieci utraconych - pomnik

15 000

UM Wałcz

23

Iluminacja mostu wiszącego

100 000

UM Wałcz

24

Termometr z symbolem miasta - Ważka

30 000

UM Wałcz

25

Realizacja projektu INTERREG

763 000

Muzeum Ziemi Wałeckiej

26

Zakup łodzi o napędzie solarnym

200 000

UM Wałcz

27

MOSiR - termomodernizacja

10 000

MOSiR
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ZMIANY
W WAŁECKIEJ OŚWIACIE
Burmistrz Miasta Bogusława Towalewska informuje o
propozycjach dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zespół Szkół Miejskich nr 2 będzie funkcjonował do czasu ukończenia przez obecnych uczniów klas II, III Gimnazjum nr 3 i uczniów klasy III Gimnazjum dla dorosłych,
czyli do 31 sierpnia 2019 roku.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z dyrektorami
placówek szkolnych i radnymi Rady Miasta wypracowano propozycje organizacyjne dla wałeckiej oświaty. Szkoły podstawowe i Zespół Szkół Miejskich nr 1
z mocy ustawy stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, a Gimnazjum nr 2 zostanie przekształcone w
ośmioletnią szkołę podstawową. Zespół Szkół Miejskich
nr 2 (Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum Dla Dorosłych) zostanie wygaszony. Zaplanowano również nowe obwody
szkolne,

Ośmioletnie szkoły podstawowe przeprowadzą rekrutacje do klas I na rok szkolny 2017/2018.
Zakładamy również możliwość przyjęcia uczniów do
klasy IV i VII w Szkole Podstawowej nr 2 na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski będą mogły być składane
w terminie określonym przez Burmistrza po podjęciu
przez Radę Miasta do 31 marca 2017 roku uchwały w
sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego.

W wyniku reformy w naszym mieście będą funkcjonować :
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 (przekształcone Gimnazjum nr 2), Szkoła Podstawowa nr 4 i
Szkoła Podstawowa nr 5 (Zespół Szkół Miejskich nr 1).

Przyjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie stabilnych ram organizacyjnych dla funkcjonowania wałeckich szkół w okresie koniecznych przekształceń, w tym
zagwarantowanie miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom i miejsca pracy nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie rekrutacji do
klas I gimnazjów. Uczniowie klas II i III gimnazjów w roku
szkolnym odpowiednio 2017/18 i 2018/19 będą kontynuować naukę w dotychczasowych szkołach, aż do czasu ich likwidacji w 2019 roku.

Autor: Wydział Oświaty
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz

OBWODY SZKOLNE
Obwód Szkoły Podstawowej nr 1
78-600 Wałcz, ul. Robotnicza 23
3 Maja, Aleja Aten Wałeckich, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dąbrowskiego, Chmielna, Gen. Leopolda Okulickiego,
Jasna, Kilińskiego, Kilińszczaków, Kościelna, Janusza Kusocińskiego, Kościuszki, ks.
Bolesława Domańskiego, Krótka, Mickiewicza, Morzyce, Ogniowa, Ogrodowa,
Okrężna, Osiedle Nowe Morzyce, Pomorska, Poniatowskiego, Krucza, Robotnicza,
Sosnowa, Sportowa, Spokojna, Szpitalna,
Topolowa, Towarowa, Tęczowa, Urocza,
Warzywna, Wąska, Wilcza, Zamkowa, Zielna, Złota, Żyzna.
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Obwód Szkoły Podstawowej nr 2
78-600 Wałcz, ul. Marii Konopnickiej 2
Bankowa, Brylantowa, Brzozowa, Bukowa,
Bursztynowa, Chłodna, Chopina, Chrząstkowo, Dębowa, Cechowa, Drahimska,
Klonowa, Kołobrzeska, M. Konopnickiej,
Kościuszkowców, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Młynarska, Morska,
Harcerska, Nowomiejska, Orla, Papieża
Jana XXIII, Piastowska, Plac Papieża Jana
Pawła II, Plac Wolności, Plac Zesłańców
Sybiru, Pocztowa, Podleśna, Połczyńska,
Pożarna, prof. Antoniego Łowińskiego,
Północna, Rzeczna, Rzemieślnicza, Sądowa, Słoneczna, Smolna, Szczęśliwa,
Sienkiewicza, Szmaragdowa, Staszica,
Szkolna, Wileńska, Żabia, Żeromskiego,
Wybudowanie od 26 do 32, Osiedle Piastowskie, Osiedle Moje Marzenie, Osiedle
Stefana Batorego.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4
78-600 Wałcz, ul. Tysiąclecia 19
1 Maja, Aleja Tysiąclecia, Budowlanych,
Bydgoska, Ciasna, Chełmińska, Emilii
Plater, Gdańska, Kaszubska, Kolejowa,
Dworcowa, Mazowiecka, Nadjeziorna,
Parkowa, Piaskowa, Południowa, Poznańska, Przedmiejska, Strefowa, Werneńska,
Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wronia,
Wybudowanie 75, Wybudowanie 93, Zaułek Chełmiński, Zbożowa.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5
78-600 Wałcz, Dolne Miasto 14a
12 Lutego, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego, Armii Ludowej, Batalionów
Chłopskich, Bracka, Ignacego J. Paderewskiego, Kujawska, Macieja Rataja, Miła,
Obrońców Westerplatte, Osiedle Dolne
Miasto, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Zacisze, Partyzantów, Plac Polski, Podgórna,
Półwiejska, Skwer ks. Teodora Markowa,
Wiejska, Wincentego Witosa, Wybudowanie od 1 do 12, Zamiejska.
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Karta Dużej Rodziny

zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) prowadzony
na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Z dniem 5 grudnia 2016 r. Gmina Miejska Wałcz została partnerem programu Zachodniopomorskich Kart na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego. Zachodniopomorska Karta
Rodziny oraz Zachodniopomorska Karta Seniora umożliwia
korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert:
kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług, oferowanych przez partnerów programu na terenie województwa
zachodniopomorskiego.

Natomiast prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty
Seniora przysługuje mieszkańcowi województwa zachodniopomorskiego, który ukończył 60 rok życia.
Wnioski o przyznanie Zachodniopomorskich Kart można pobrać ze strony Urzędu Miasta Wałcz www.walcz.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz (kancelaria ogólna p. 7 budynek A lub Wydział Oświaty i Spraw Społecznych p. 221-225
budynek B).

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy mieszkańców Wałcza do zapoznania się z zasadami funkcjonowania
programu oraz korzyściami, jakie wynikają z posiadania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny lub Zachodniopomorskiej
Karty Seniora.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz, tel.
67 258 44 71 w. 56, 57.

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny
przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica
mają na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci:

Karty wydawane są bezpłatnie.
Program Zachodniopomorskich Kart ma na celu poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych oraz Seniorów z terenu Miasta
Wałcz. Jednak, aby inicjatywa dalej się rozwijała i coraz ściślej
spełniała społeczne oczekiwania, niezbędne jest pozyskiwanie
nowych podmiotów, najlepiej jak najbliżej miejsca zamieszkania.

• w wieku do ukończenia 18. roku życia;
• w wieku do ukończenia 26. roku życia – w przypadku kontynuowania nauki;
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów, lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, lub otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, lub legitymują się
orzeczeniem o niepełnosprawności

W związku z tym Burmistrz Miasta Wałcz serdecznie zaprasza
firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości do poszerzenia grona partnerów ofiarujących zniżki dla posiadaczy
Zachodniopomorskich Kart.
Dla podmiotów chcących zaoferować ulgi dla posiadaczy kart,
uczestnictwo w programie to niezwykła okazja na promocję, a
tym samym szansa na zwiększenie bazy klientów swoich usług
i produktów.

• rodzinę zastępczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) zamieszkałą pod
wspólnym adresem na terenie województwa zachodniopomorskiego

Dodatkowych informacji dla przedsiębiorców, instytucji oraz
organizacji na temat jak zostać partnerem w/w programu
udziela Pani Magdalena Sadlak, pod numerem tel. 91 42 53
611, e-mail: rodzina@wzp.pl

• rodzinny dom dziecka, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Autor: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Wałcz
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Bank Żywności

Mija szósty miesiąc realizacji przez Gminę Miejską Wałcz oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wałczu zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w
Podprogramie 2016.
Trwający od września podprogram - oprócz dystrybucji artykułów spożywczych, owoców i warzyw - realizuje również działania
w ramach środków towarzyszących. Są to m.in. warsztaty ekonomiczne i kulinarne dla osób odbierających żywność, które przeprowadzane są w Dziennym Domu Pomocy.
Od początku trwania podprogramu nasi mieszkańcy (650 osób) otrzymali 23 175,80 kg żywności oraz 2800 kg jabłek oraz 3500
kg marchwi. Program realizowany będzie do czerwca 2017 roku.
Burmistrz Miasta przypomina, że osobami uprawnionymi do otrzymania bezpłatnie żywności są:
1. osoby , które nie korzystają z w/w pomocy, a których dochód nie przekracza 1028 zł (netto) na osobę w rodzinie,
2. osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1268 zł (netto).
Skierowania do otrzymania żywności wydaje oraz wszelkich informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ul.
Nowomiejska 4, tel. 67 258 00 65.

Autor: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz
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Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 lutego 2017 r. pobieranie opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Wałcz odbywać się będzie przy użyciu parkomatów. Na parkingach miejskich ustawiono ogółem 9 szt. parkomatów. Przy ich użyciu można będzie zapłacić za parkowanie na parkingach zlokalizowanych na ulicach: Pocztowej,
Bankowej, Robotniczej, Placu Zesłańców Sybiru, Szczęśliwej, Ks. B. Domańskiego, Kilińskiego, Papieża Jana XXIII, Placu
Wolności.
Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w Wałczu obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
CZAS PARKOWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO OPŁACA SIĘ POPRZEZ:
1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, płacąc monetami o nominale : 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr.
Uwaga : parkomat nie wydaje reszty!
2) wykupienie abonamentu w kasie Urzędu Miasta Wałcz.
OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW WYNOSZĄ :
1) Opłaty jednorazowe:
● 0,50 zł za parkowanie do 30 minut (opłata minimalna),
● 1,00 zł za pierwszą godzinę,
● 1,20 zł za drugą godzinę,
● 1,40 zł za trzecią godzinę,
● 1,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę.
2) Abonament - miesięczny:
● opłata abonamentowa z oznaczeniem lokalizacji parkowania, uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym, na wskazanej w abonamencie ulicy w strefie płatnego parkowania w okresie jednego miesiąca - 50,00 zł (dla mieszkańców zameldowanych przy tej ulicy),
● opłata abonamentowa bez oznaczenia lokalizacji parkowania, uprawniająca do parkowania jednego pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym w strefie płatnego parkowania w okresie jednego miesiąca -120,00 zł.
UWAGA! W razie niewniesienia opłaty przez parkującego pojazd samochodowy, nalicza się opłatę dodatkową w wysokości 50,00
zł. Opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu do kwoty 20,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty wskazanej w wezwaniu w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub przelewem w terminie 2 dni od dnia wystawienia wezwania lub do kwoty 35,00 zł, w przypadku uiszczenia
opłaty wskazanej w wezwaniu w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub przelewem w terminie 4 dni od dnia wystawienia wezwania.
Opłaty, o których mowa, dotyczą parkowania jednego pojazdu samochodowego na jednym stanowisku parkingowym w strefie
płatnego parkowania.
Za parkowanie pojazdów samochodowych w sposób blokujący kilka miejsc parkingowych, wymagana jest opłata za każde wyłączone w ten sposób stanowisko parkingowe.
WAŻNE! Dowód uiszczenia opłaty: bilet parkingowy, karta abonamentowa lub karta parkingowa (dokument wydany
osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do
ich treści i ważności z zewnątrz pojazdu, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Autor: Anna Szymczak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
Gospodarki Komunalnej i Środowiska
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„Ściąga” z odpadów
– Wałcz rok 2017–2018
nach śmietnikowych.

W roku 2017 i 2018 usługa odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Miasta Wałcz realizowana będzie, podobnie jak w poprzednim okresie, przez firmę
EKO FIUK Sp.k. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec.

Odbierający odpady jest zobowiązany do mycia pojemników na odpady zmieszane i BIO od maja do końca
września z częstotliwością raz w miesiącu.

Częstotliwość odbierania odpadów:

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (ul. Bydgoska) NIEODPŁATNIE przyjmowane są od
mieszkańców Wałcza następujące rodzaje odpadów dostarczone własnym transportem: papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne, odpady
wielkogabarytowe, odpady wielomateriałowe, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte
opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów (do 500 kg w ciągu roku na
jedno gospodarstwo domowe).

• odpady niesegregowane (zmieszane) w zabudowie
jednorodzinnej: raz na tydzień,
• odpady niesegregowane (zmieszane) w zabudowie
wielorodzinnej : dwa razy w tygodniu,
• odpady ulegające biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej: raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od 1
kwietnia do 30 września - raz na tydzień,
• odpady ulegające biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej: raz na tydzień,
• pozostałe odpady selektywnie zbierane w zabudowie
jednorodzinnej: raz na dwa tygodnie,
• pozostałe odpady selektywnie zbierane w zabudowie
wielorodzinnej: raz na tydzień,
• odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny w zabudowie jednorodzinnej: raz na trzy miesiące,
• odpady wielkogabarytowe, opony oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny w zabudowie wielorodzinnej: raz w miesiącu.

Wyjaśnienia wymaga także kwestia altan śmietnikowych oraz lokalizacji miejsc do ustawienia pojemników
na odpady. Informujemy, że właściciele nieruchomości
są zobowiązani na swoich działkach zapewnić miejsce
na gromadzenie odpadów komunalnych. Wspólnoty
mieszkaniowe, które nie mają możliwości wydzielenia
takiego miejsca na swoich działkach, mogą skorzystać
z terenów gminnych po wcześniejszym uzgodnieniu
lokalizacji ustawienia pojemników lub wiaty śmietnikowej z Urzędem Miasta Wałcz oraz uzyskaniu wszystkich
niezbędnych zgód. Porządek wokół pojemników na odpady i na terenie altany śmietnikowej, jak i wokół niej
są zobowiązani utrzymywać właściciele nieruchomości,
którym one służą. Firma odbierająca odpady ma bowiem
obowiązek uprzątnięcia terenu wokół pojemników i altan tylko w przypadku zanieczyszczenia go odpadami
wysypanymi podczas realizacji odbioru odpadów.
Na koniec serdeczny apel o rzetelne segregowanie odpadów.

Odpady z nieruchomości będą odbierane wyłącznie w
wyznaczonych w harmonogramie terminach.
Na stronie www.walcz.pl w zakładce „odpady komunalne” znajduje się harmonogram wywozu odpadów dla
zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i nieruchomości trudnodostępnych. Właściciele zabudowy jednorodzinnej otrzymają do domów harmonogram w wersji
drukowanej.
Harmonogramy wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej zostały przekazane
zarządcom nieruchomości oraz rozwieszone na alta-

Autor: Anna Szymczak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska
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Nowy dowód osobisty
– w banku, na poczcie, u notariusza

Przypominamy, że zgodnie
z obowiązującą od 1 marca 2015 r. ustawą z dnia 6
sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych wszystkie dowody osobiste, wydane przed
dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
Oznacza to, że jeżeli dowód osobisty został wydany np. w 2009 roku, a
jego ważność została określona na 10 lat, to jest on ważny do 2019 r.
Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o
tożsamości osoby, dlatego ich zamieszczenie w dowodzie osobistym
nie jest konieczne. Dzięki temu przy zmianie meldunku, nie ma obowiązku każdorazowo wymieniać dokumentu tożsamości.
Wielu naszych interesantów zgłasza problem, że banki czy też inne
instytucje żądają wymiany dowodu starego typu na nowy właśnie
po zmianie adresu miejsca zameldowania - „Jak więc załatwimy swoją
sprawę bez informacji o adresie miejsca zameldowania w dowodzie
osobistym?”
Wyjaśniamy kilka sytuacji:
- w banku - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewniło, że zmiany dotyczące dowodów osobistych, zostały wcześniej skonsultowane ze Związkiem Banków Polskich. Związek poinformował, że
nie będzie wymagał od swoich klientów zaświadczeń o zameldowaniu. Informacje o adresie banki pozyskają z pisemnych oświadczeń, w
których klient potwierdzi prawdziwość podanych danych własnoręcz-

nym podpisem.
- u notariusza – Notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego jest
zobowiązany przede wszystkim potwierdzić tożsamość danej osoby –
tak wynika z treści ustawy o notariacie. Bez względu na to, czy w dowodzie będzie adres zameldowania, czy też nie, tożsamość zostanie
potwierdzona.
Jednym z elementów aktu notarialnego – oprócz danych osobowych jest adres miejsca zamieszkania. Ustawa prawo o notariacie przewiduje, że w akcie notarialnym zamieszcza się oświadczenie stron. Notariusz
może więc przyjąć oświadczenie o adresie zamieszkania (poświadczone własnoręcznym podpisem).
- na poczcie – zgodnie z przepisami prawa pocztowego, przesyłkę odbieramy pod adresem wskazanym przez nadawcę. Nie musi on być
zatem zgodny z adresem naszego zameldowania. W przypadku pozostawionego przez listonosza awizo, przesyłkę odbieramy we wskazanej
placówce pocztowej. Na poczcie potrzebujemy jedynie zweryfikować
tożsamość odbiorcy.
- podczas wyborów – brak danych o adresie zameldowania w nowym
dowodzie osobistym nie ma wpływu na kwestię ustalenia tożsamości
wyborcy. Zgodnie z przepisami, wyborca przed przystąpieniem do
głosowania okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. W nowym dowodzie osobistym
nadal pozostaje numer ewidencyjny pesel. Obwodowa komisja wyborcza będzie mogła porównać go z tym, który znajduje się w spisie
wyborców.
Autor: Lilla Możejko, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Wojskowych i Obrony Cywilnej

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.
W dniu 30 stycznia w całym kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W powiecie
wałeckim odbywać się będzie w dniach od
27 marca do 13 kwietnia 2017 r. Dla mieszkańców miasta Wałcz wyznaczony został
termin na przeprowadzenie kwalifikacji od
27 do 31 marca 2017 r.
W Wałczu kwalifikacja wojskowa zostanie, jak co roku, przeprowadzona
w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód przy ul. Mazowieckiej 2.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1998. Dodatkowo zostaną wezwani mężczyźni
urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają jeszcze określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające wykształcenie przydatne dla Sił
Zbrojnych RP (np. farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, psychologia, medycyna). Do kwalifikacji mogą się zgłosić również ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat, jeżeli nie posiadają orzeczonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
Obowiązek zgłoszenia dotyczy osób zameldowanych na pobyt stały i
czasowy trwający ponad trzy miesiące. Zgłoszenie w miejscu pobytu
czasowego zwalnia z obowiązku zgłoszenia w miejscu pobytu stałego.
Każdy, kto stawi się przed komisją, powinien przedstawić następujące
dokumenty: dowód osobisty (a w przypadku jego braku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości); dokumenty stwierdzające

poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe; posiadaną dokumentacje, medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych z okresu ostatnich 12 miesięcy. Należy również
przynieść zdjęcie do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, bez
nakrycia głowy.
Do wszystkich podlegających kwalifikacji zostaną skierowane wezwania imienne na określone dni. Osoby, które nie mogą zgłosić się w
wyznaczonym terminie, powinny wcześniej uzgodnić nowy termin z
pracownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Obrony
Cywilnej Urzędu Miasta (pokój nr 26 w budynku B, wejście od strony
ul. Kilińszczaków). Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego
zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na
danym terenie informują rozplakatowane na terenie miasta obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego.
Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia
obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i
psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w
wojsku. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania
się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi
grzywna lub kara ograniczenia wolności.
Autor: Beata Jędrowska, Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
Wojskowych i Obrony Cywilnej
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ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO
Plan miejscowy w rejonie Al. Zdobywców Wału Pomorskiego dotyczy
terenu po lewej stronie ulicy przy wyjeździe z miasta w stronę Strączna.
W bezpośrednim sąsiedztwie drogi zaplanowano zabudowę mieszkalną jednorodzinną z funkcjami uzupełniającymi. W głębi terenu
nie zmieni się istniejąca funkcja – pozostaną to nadal pola uprawne z
możliwością zabudowy związanej z produkcją rolną, w tym budynków
mieszkalnych dla rolników użytkujących te grunty.

W dniu 18 lutego 2017 roku weszły w życie dwie uchwały Rady Miasta
Wałcz podjęte w dniu 27 grudnia 2016 roku: uchwała dotycząca zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego przy ul. Kołobrzeskiej oraz uchwała dotycząca podjęcia
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Zdobywców Wału Pomorskiego.
Zgodnie z nową uchwałą dla terenu przy ul. Kołobrzeskiej działki objęte zmianą planu zostaną przeznaczone pod zabudowę usługową, produkcyjną, magazynową. Są to działki leżące w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego węzła obwodnicy i do tej pory były przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

PRZETARGI
Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie bip.walcz.pl Urzędu Miasta Wałcz w zakładce „Sprzedaż/dzierżawa/najem nieruchomości” zostało umieszczone pełne ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek usytuowanych przy ul. Brackiej w Wałczu, przeznaczonych pod zabudowę
mieszkalną jednorodzinną. Ustalony termin przetargu to 24.03.2017 r.
Osoby chętne do udziału w przetargu są zobowiązane do wpłaty wadium w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i do uczestniczenia w przetargu.
Ul. Bracka w pobliżu
jeziora Zamkowego:
działka nr 4641/9
o pow. 757 m2
działka nr 4641/3
o pow. 1201 m2
działki nr 4642 i 4615/3
o łącznej pow. 769 m2
(zabudowane budynkiem
mieszkalnym nr 9 przeznaczonym do rozbiórki przez
nabywcę nieruchomości).

Dla w/w działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy dostępny na stronie internetowej bip.walcz.pl w
zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” –„plany zagospodarowania przestrzennego” – plan nr 18.
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