
R u m s k ie  N o w in y

E g z e m p la r z  b e z p ła tn yM a rz e c    n r 3   ( 1 4 6 )

B iu le ty n  In fo rm a c y jn y  U rz ę d u  M ia s ta

 

Z SESJI  
RADY MIEJSKIEJ RUMI 

 
Lutowa, XXIII sesja Rady Miejskiej Rumi, 

która odbyła się 28 lutego 2008 r., nie miała 
tematu przewodniego, natomiast była 
poświęcona sprawom bieżącym. Radni 
obradowali nad  uchwaleniem zmian w budżecie, 
uchwaleniem planu miejscowego dla układu 
komunikacyjnego ulic: Gdańskiej i Kosynierów, 
sprawami szczegółowych zasad udzielania  
i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom 
podstawowym (w tym m.in. z oddziałami 
integracyjnymi, przedszkolom specjalnym  
i oddziałom przedszkolnym przy szkołach 
podstawowych w Rumi),  kupnem przez Gminę 
nieruchomości przy ul. Topolowej oraz 
odwołaniem - na wniosek Prezesa Sądu 
Okręgowego w Gdańsku – ławnika Sądu 
Okręgowego w Gdańsku 

Radni zaczęli od przyjęcia zmian  
w budżecie. Zmniejszono jednak - głosami 
radnych koalicji PO-PIS - proponowaną przez 
Burmistrza Miasta dotację dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej - z kwoty 26 tys. zł do 22 tys. zł.  
W ramach zmian, radni przyznali natomiast 
środki finansowe na dostosowanie nowej siedziby 
MOPS przy ul. Ślusarskiej oraz na II etap budowy 
kanalizacji sanitarnej w Białej Rzece. 

Kolejna uchwałą na sesji było uchwalenie 
wspomnianego już planu miejscowego. Tereny  
przylegające do ulic znajdą się w obszarach 
nowych opracowań planistycznych, do których 
gmina zamierza wkrótce przystąpić. Obszary te 
będą wymagały obsługi komunikacyjnej na 
nowych zasadach, czego skutkiem będą nowe 
wydzielenia, modernizacja istniejącego  
i wprowadzenie nowego układu 
komunikacyjnego. Głosami radnych koalicji PO- 
PIS, zmian nie przyjęto.  

Natomiast, radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę o sposobie dotowania i rozliczania 
niepublicznych placówek oświatowych, dającej 
Gminie swobodę z zakresie zwrotu dotacji, do 
której jest zobowiązana, jeżeli do placówki  
w innej gminie uczęszcza uczeń z Rumi. 

Wyrazili także zgodę na kupno przez Gminę 
nieruchomości przy ul. Topolowej,  
z przeznaczeniem pod budowę tej ulicy. 
Na sesji, po przedstawieniu przez ławnika Sądu 
Okręgowego w Gdańsku – Pana Andrzeja 
Skuchę wyjaśnień, dotyczących wniosku o jego 
odwołanie – radni zdecydowali się nie przyjąć 
uchwały odwołującej go z zajmowanego 
stanowiska.  

 

WAŻNE DLA RODZICÓW 
(dzieci klas trzecich) 

 
SP Nr 9 w Rumi prowadzi nabór do klasy 
czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa 
na rok szkolny 2008/2009. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę trenerską w obiektach 
sportowych na terenie szkoły. 
 
Warunki przyjęcia: 
1)Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące dziecko 
do klasy sportowej. 
2)Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie 
dziecka do klasy sportowej. 
3)Wypełnienie „Karty kwalifikacyjnej 
kandydata do klasy sportowej” (do pobrania w 
Sekretariacie szkoły). 
4)Udział w testach sprawnościowych. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w 
sekretariacie szkoły lub pod numerem  
tel. 602593562 

BURMISTRZ MIASTA RUMI  

 
apeluje do mieszkańców, aby płacili podatek dochodowy od osób fizycznych 

w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (Urząd 
Skarbowy w Wejherowie), a nie zameldowania. 

(wystarczy mieszkać w Rumi nawet 1 dzień w 2007 roku). 
 

W ten sposób przyczyniają się do wzrostu dochodów miasta, w którym 
mieszkają, ponieważ 39,34 % ich podatku PIT wraca do Rumi. 

(podstawa prawna: art. 45 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych) 

 
 

OSTATNI DZWONEK NA WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO!!! 
Drodzy Mieszkańcy! 

 
Przypominam, że istnieje ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych, wydanych przed dniem 

1 stycznia 2001 r., (starego typu - zielone książeczkowe). 
Apeluję, aby niezwłocznie składać wnioski o nowy dowód. Uchwaloną przez Sejm w dniu 7 września 

br. ustawą, wydłużono jedynie okres posługiwania się starymi, książeczkowymi dowodami osobistymi  
jedynie do dnia 31 marca 2008 roku. 

 
W celu wymiany dowodu osobistego należy zgłosić się osobiście, osobiście wypełnić odręcznie 

wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej 
urzędu miasta). Dowód osobisty odbiera się również osobiście.  

 
Do wniosku należy dołączyć: 

 
- 2 aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy w pozycji lewego półprofilu z widocznym 
lewym uchem (bez kolczyka) – przedstawiające wyraźny wizerunek twarzy osoby, 
- oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia bądź małżeństwa w zależności od stanu cywilnego (do wglądu) – 
akt urodzenia - panny i kawalerowie;  akt małżeństwa - osoby, które kiedykolwiek wstępowały w związek 
małżeński (tj. mężatka/wdowa/rozwódka/żonaty/wdowiec/rozwodnik), 
- w przypadku osób, których dowód osobisty został wystawiony w Rumi, jeżeli dane zawarte w dowodzie nie 
uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, 
składanie tych odpisów nie jest wymagane, 
- dowód wpłaty 30 zł za  wydanie dowodu osobistego wniesiony w kasie Urzędu Miasta Rumi lub na konto 44 
83510003 0000 2394 2000 00 20, 
- w przypadku osób na stałe mieszkających za granicą – aktualny polski paszport lub poświadczenie 
obywatelstwa polskiego, 
-  stary dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (do wglądu). 

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać w godzinach pracy urzędu: 
 

poniedziałek 7.30-17.00 wtorek 7.30-15.30 środa 9.00-17.00 czwartek 7.30-15.30 piątek 7.30-15.30 
 

w Biurze Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 2. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-58) 679-65-28 lub pocztą elektroniczną 
wso@um.rumia.pl  

Burmistrz Miasta Rumi 
Elżbieta Rogala-Kończak 

 
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA  DLA MIESZKANEK RUMI i OKOLIC 

„Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” 
Program profilaktyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, którego celem jest wykrycie raka piersi w jak 
najwcześniejszym stadium. 
W 2008roku na bezpłatne badania mammograficzne kobiet roczników od 1939 do 1958 (wiek 50-69 lat) 
zapraszają:  
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Szpitala Specjalistycznego im. F Ceynowy Wejherowo, 
 ul. dr. A. Jagalskiego  Rejestracja tel. (058) 572-73-79 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 
Pracownia Mammografii w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 8.00 do 13.00, we wtorki od 8.00 do 17.30 
Gabinet Mammograficzny NZOZ STERMED w specjalistycznej przychodni diagnostycznej w 
Wejherowie, ul. 1 Brygady Pancernej W.P. 36 (wejście od ulicy Rejtana przy tunelu samochodowym)  
Rejestracja tel. (058) 677-11-11 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, w soboty od 9.00 do 12.00  

UWAGA! 
Bezpłatne badanie przysługuje Paniom, które: 
- nigdy wcześniej nie chorowały na nowotwór,   
- nie miały wykonanej bezpłatnej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, 
- podczas ostatniego badania otrzymały pisemne zalecenie kontroli mammograficznej po upływa 12 
miesięcy.  
Pacjentki na badanie mogą zgłaszać się po uprzedniej rejestracji telefonicznej. Prosimy o zabranie 
dowodu osobistego, książeczki RUM i opisy poprzednich badań mammograficznych. 
Tylko wczesna diagnoza daje pełną gwarancję wyleczenia. 
 

PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE - MOŻESZ WYGRAĆ ŻYCIE!! 



„Rumskie Nowiny”  
Redaktor Naczelny: Maria Drzazga 
Referat Integracji Europejskiej i Promocji 
Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 
Rumia; tel./fax: 679-65-71;  
e-mail: promocja@um.rumia.pl 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 
Druk: Z.P. MERKO 84-230 Rumia, 
ul. Tatrzańska 10, tel. 058 671 20 66 
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WIOSENNE WYSTAWKI 2008 
 
Jak co roku gmina zamierza wkrótce przystąpić 
do wiosennej akcji zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, która zostanie 
przeprowadzona w kwietniu. 
Zbiórka odpadów będzie odbywała się wprost 
sprzed posesji – system „do krawężnika” 
(ewentualnie spod pergoli  śmietnikowej) lub do 
kontenera. 
W bieżącym roku terminy odbioru odpadów 
wielkogabarytowych zostały dostosowane do 
dni wyznaczonych na odbiór odpadów 
segregowanych przez firmę, z którą 
mieszkaniec ma podpisaną umowę na odbiór 
odpadów komunalnych. 
Niepotrzebne sprzęty należy wystawić w sposób 
nie utrudniający ruchu pieszym i pojazdom. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zbiórka 
odpadów będzie odbywała się od godzin 
porannych wyznaczonego dnia i sprzęty 
wystawione później nie zostaną już zabrane. 
Wskazane jest więc wystawianie odpadów dzień 
wcześniej, nie później jednak niż do godz. 7-ej 
dnia, w którym przeprowadzana jest zbiórka. 
Można wystawiać: zużyty sprzęt 
gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, 
kuchenki, piecyki, armatura sanitarna, 
odkurzacze), meble, sprzęt elektroniczny 
(radia, telewizory, komputery), stolarkę 
budowlaną, opakowania i inne materiały o 
dużych rozmiarach. 

UWAGA! 
Odpady inne niż wielkogabarytowe nie będą 
zbierane. Dotyczy to m.in. odpadów bytowych, 
gruzu, odpadów zielonych, akumulatorów, 
eternitu, papy, pojemników z olejami i innymi 
substancjami ropopochodnymi. 

 

WAŻNE DLA BEZROBOTNYCH 
 
Klub Pracy działający przy Urzędzie Miasta Rumi 
informuje, że zasiłki dla bezrobotnych z terenu 
Rumi, będą wypłacane 11 marca (nazwiska 
zaczynające się na A – K)  i 12 marca (nazwiska 
L – Z) 2008 roku w Kaszubskim Banku 
Spółdzielczym w Redzie.  
Natomiast, termin składania oświadczeń w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie 
przez osoby bezrobotne posiadające prawo do 
zasiłku został wyznaczony na 19 marca 
(nazwiska zaczynające się na A – K) oraz 20  
marca (nazwiska L – Z) 2008 roku. 

  

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
 

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia 
tel. 671-03-96, 671-06-23: 
 
01.04.2008 ulice: Bratkowa, Bądkowskiego, Fiołkowa, Napierskiego, Kościuszki, Narcyzowa, Ogrodowa, 
Przyrzeczna, Różana, Warzywna, Wróblewskiego 
02.04.2008 ulice: Chopina, I Dyw. Woj. Polskiego, Jana z Kolna, Kościelna, Krzywa, Lipowa, Mostowa, Plac 
Kaszubski, Skłodowskiej, Starowiejska, Słowackiego, Śniadeckich, Waryńskiego 
03.04.2008 ulice: Agrestowa, Borówkowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Derdowskiego, Dębogórska, 
Dębowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Kalinowa, Kazimierska, Klonowa (od Kazimierskiej), Leszczynowa, 
Malinowa, Miłosza, Morelowa, Mściwoja, Porzeczkowa, Poziomkowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Subisława, 
Świerkowa, Świętopełka, Truskawkowa, Modrzewiowa, Wiązowa, Wierzbowa 
04.04.2008 ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Chełmińska, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Orzechowa, Rajska, Topolowa, Wiśniowa 
07.04.2008 ulice: 1-go Maja, Baczyńskiego, Bema, Broniewskiego, Bławatkowa, Fenikowskiego, Gerberowa, 
Goździkowa, Gałczyńskiego, Irysowa,  Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, Makowa, 
Nagietkowa, Norwida, Nowotki, Partyzantów, Torfowa, Wyspiańskiego, Żurawia 
08.04.2008 ulice: Abrahama, Dąbrowskiego, Morska, Roszczynialskiego, Stolarska, Torowa, Ślusarska, 
Zawadzkiego 
09.04.2008 ulice: Chrobrego, Cicha, Krótka, Okrężna, Poprzeczna, Równa, Sienkiewicza, Wąska, 
Żeromskiego, Żwirki i Wigury 
10.04.2008 ulice: Asnyka, Bieszka, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jeziorna, Konopnickiej, Kosynierów, Ks. 
Heykego, Kwiatowa, Lotników, Majkowskiego, Marzanny, Trepczyka, Saperów, Spadochroniarzy, Słoneczna, 
Wiejska, Zapolskiej 
11.04.2008 ulice: Prusa, Findera, Gen. Sikorskiego, Kopernika, Okrzei, Orzeszkowej, Tuwima, Tysiąclecia 
14.04.2008 ulice: Czechowa, Boh. Kaszubskich, Gen. Maczka, Hallera, Jaworskiego, Kusocińskiego, Matejki, 
Mickiewicza, Paderewskiego, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Wybickiego 
15.04.2008 ulice: Admiralska, Biała, Białowieska, Cegielniana, Gajowa, Gniewowska, Górska, Kapitańska, 
Mazurska, Nizinna, Parkowa, Płk. Dąbka, Tatrzańska, Towarowa, Wyżynna, Wysoka, Zakopiańska, 
Zbychowska 
16.04.2008 ulice: Hanki Sawickiej, Harcerska, Korczaka, Leśna, Młyńska, Podgórna, Podgórska, Sabata, 
Skarpowa, Strzelecka, Szkolna, Śląska, Wałowa, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego 
17.04.2008 ulice: Chełmońskiego, Chodkiewicza, Dunikowskiego, Długa, Grottgera, Herberta, Hetmańska, 
Kasprowicza, Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Reja, Malczewskiego, Migały, Nałkowskiej, 
Sędzickiego, Wita Stwosza 
18.04.2008 ulice: Batorego, Chabrowa, Dolna, Grunwaldzka, Jaśminowa, Łąkowa, Owsiana, Piaskowa, 
Przemysłowa, Sadowa, Zbożowa, Zielona, Źródlana, Żytnia 
21.04.2008 ulice: Dąbrowskiego, Filtrowa, Garbarska, Gryfa Pomorskiego, Górnicza, Helska, Hutnicza, 
Marynarska, Metalowców, Na Stoku, Okrętowa, Poznańska, Pucka, Szczecińska, Szyprów , Stalowa, Tkacka, 
Włókiennicza 
22.04.2008 ulice: 3-go Maja, Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka, Kolejowa, Krakowska, Ks. Ormińskiego, 
Lubelska, Łódzka, Łużycka, Objazdowa, Oliwska, Stoczniowców, Suwalska, Słupska, Świętojańska, 
Toruńska, Wileńska, Wrocławska 
23.04.2008 ulice: Brzechwy, Chmielna, Granitowa, Janczarskiego, Kamienna, Makuszyńskiego, Marmurowa, 
Podmokła, Porazińskiej, Rycerska, Skośna, Szancera, Św. Józefa, Żwirowa 
24.04.2008 ulice: Jantarowa, Ludowa, Robotnicza, Sobieskiego, Polna, Zdrojowa, Zielarska 
25.04.2008 ulice: Kochanowskiego, Piłsudskiego, Sopocka, Targowa, Warszawska 
28.04.2008 ulice: Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Częstochowska, Dokerów, Filtrowa, Gdańska, 
Gdyńska, Janowska, Jana Kazimierza, Kasztelańska, K. Jagiellończyka, Katowicka, Kazimierza Wielkiego, 
Kujawska, Krzywoustego, Królowej Bony, L. Białego, Mieszka I, Obrońców Westerplatte, Oksywska, 
Pomorska, W. Jagiełły, W. Łokietka, Władysława IV, Z. Augusta, Z. Starego 
 
2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA Sp. z o.o., ul. 12 Marca 188, 84-200 Wejherowo,  
tel. 672-17-23, 672-33-88 – 2.04.2008 
 
3) REMONDIS Sp. z o. o., Oddział w Gdyni ul. Chwaszczyńska  50, 81-571 Gdynia, tel. 781-70-56 – 
7.04.2008 
 
4) P.U.H. KOM-EKO Sp. z o. o., ul. Narwicka 4a, 80-557 Gdańsk tel. 345-50-34, 341-28-75 – 7.04.2008 
 
5) P.P.U. METALPOL Zbigniew Kazub, Ryszard Peta Sp.j, ul. Tatrzańska 11, 84-230 Rumia 
tel. 671-52-25, 671-93-91  
 
03.04.2008 - ulice: 1-go Maja, 3-go Maja, Baczyńskiego, Bądkowskiego, Bema, Bławatkowa, Boh. 
Kaszubskich,  Broniewskiego, Ceynowy (od Żwirki i Wigury do Starowiejskiej), Chełmińska, Cisowa, 
Derdowskiego, Dębogórska, Elbląska, Filtrowa, Fiołkowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Gdyńska, Goździkowa,  
I Dyw. Woj. Polskiego, Jagodowa, Jaworowa, Kazimierska, Kielecka, Kilińskiego, Konopnickiej, Konwaliowa, 
Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krzywoustego, Ks. Ormińskiego, Kusocińskiego, Lipowa, Majkowskiego, 
Marynarska, Marzanny, Mieszka I, Morska, Mściwoja, Objazdowa, Okrzei, Olsztyńska, Opolska, Partyzantów, 
Piłsudskiego, Poznańska, Prusa, Pucka, Radomska, Saperów, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, 
Spółdzielcza, St. Czarneckiego, Starowiejska, Suwalska, Szczecińska, Świętojańska, Świętopełka, Targowa, 
Toruńska, Trepczyka, Tysiąclecia, Warszawska, Waryńskiego, Wiązowa, Wileńska, Wł. Łokietka, Wrocławska 
10.04.2008 - ulice: Batorego, Ceynowy (od Grunwaldzkiej do Żwirki i Wigury), Chełmońskiego, Chodkiewicza, 
Gajowa, Garbarska, Granitowa, Grunwaldzka, Hanki Sawickiej, Hetmańska, Janczarskiego, Jantarowa, 
Kamienna, Korczaka, Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Łąkowa, Młyńska, Płk. Dąbka, Podgórna, 
Podmokła, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Rybaków, Skarpowa, Skośna, Sobieskiego, Strzelecka, Śląska, 
Św. Józefa, Tatrzańska, Towarowa, Wałowa, Włókiennicza, Wyżynna, Zawiszy Czarnego, Zbychowska, 
Żwirowa, Żytnia 
 

6) Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych SANIPOR Sp. z o. o., ul. Sportowa 8, 81-
300 Gdynia, tel. 660-96-00, 622-14-51 – 12.04.2008 
 
7) ELWOZ Sp. z o. o., Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice tel. 684-71-24, 681-
93-97 – 14.04.2008 
 

8) WIR Wywóz Nieczystości Andrzej i Irena Wenta,  ul. Ludowa 16B, 84-200 Wejherowo, tel. 672-
62-70 – 26.04.2008 
 
9) Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, 42-274 Konopiska, Korzonek 9, tel. (0-34) 366-
89-84 – 30.04.2008 



KONIECZNE ZEZWOLENIE NA PSA 
 

Urząd Miasta Rumi przypomina mieszkańcom, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga 
zezwolenia gminy. Aby to zrobić należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć w Urzędzie Miasta Rumi. 

Gotowe druki wniosku dostępne są Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi bądź na 
stronie internetowej: www.rumia.eu � Urząd Miasta � Załatw Sprawy w Urzędzie � Druki � Wydział 
Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

Wykaz ras psów uznanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:  
1. amerykański pit bull terier,  
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 
3. buldog amerykański 
4. dog argentyński, 
5. pies kanadyjski (Perro de Presa Canario), 
6. tosa inu, 
7. rottweiler 
8. akbash dog, 
9. anatolian karabash, 
10. moskiewski stróżujący, 
11. owczarek kaukaski. 

                                  
Bez podatku za psa 

Jednocześnie Urząd Miasta Rumi przypomina, że od 1 stycznia 2008 roku, mieszkańcy Rumi 
będącymi właścicielami psów, nie mają obowiązku płacenia podatku od posiadania psa. Jest to 
zgodne ze zmianą Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
BIURA P.U.K. PRZENIESIONE 

 
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Spółka z o.o. w Rumi uprzejmie informuje, że kasa  

i biura zostały przeniesione z ul. Ślusarskiej 2 do budynku zlokalizowanego  
przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi. 

 
Za chwilowe utrudnienia serdecznie przepraszamy 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZPIECZNE MIASTO 

 
 
 
 

BEZPIECZNE MIASTO 

Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno-Kan. -994 

Policja 
- 0-58 679-67-02, 
- 0-58 679-67-22,  
- 0-58 671-59-97 

Straż Pożarna - 0-58 671-01-98 

Straż Miejska 
- 0-58 671-94-73,  
- 0-58 679-35-55 

Pogotowie Ratunkowe 
- 0-58 677-61-02,  
- 0-58 677-61-03 

Pogotowie Gazowe - 0-58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne - 0-58 620-45-50 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
- 0-58 621-67-20    
0-58 621-90-19 

Pogotowie Drogowe - 0-58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz. 
- 0-58 671-05-56  
- 0-58 671-08-36 

Sanepid Wejherowo - 0-58 672-74-27 

Zarząd Drogowy Wejherowo - 0-58 774-32-80 

Powiatowy Urząd Pracy - 0-58 672-21-62 

Powiat. Centr. Pomocy Rodzinie - 0-58 672-40-63 

Komendant Pow. PSP - 0-58 672-22-22 

Komendant Powiatowy Policji - 0-58 672-97-22 

Prokuratura Rejonowa 
- 0-58 672-98-60,  
- 0-58 672-26-64 

Powiatowy Inspektor Sanitarny - 0-58 672-18-60 

Sąd Rejonowy w Wejherowie - 0-58 672-23-13 

Areszt Śledczy Wejherowo - 0-58 778-79-21 

Urząd Skarbowy Wejherowo - 0-58 677-34-32 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego - 0-58 672-13-09 

Biuro Paszportowe - 0-58 672-45-56 

Państwowa Inspekcja Pracy - 0-58 672-71-83 

Urząd Statystyczny o/Wejherowo - 0-58 677-20-90 

NZOZ ul. Derdowskiego 24 - 0-58 671-15-11 

NZOZ ul. Katowicka 16 - 0-58 671-26-66 

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A - 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-72-10 

Koordynator Rat. Działań Med. - 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid - 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalist. Wejherowo - 0-58 572-72-00 

REKLAMA RTV 
SERVICE
Naprawy, piloty,

Sklep elektroniczny

Rumia, 

ul. Tysi

www.rtv

service.invito

Biuro Rachunkowe 
Rok zał. 1995 

zaprasza 
Rumia – Szmelta  
ul. Chabrowa 14 

 
Tel. 058-671-42-52 

Tel.kom.697 02 86 90 
e-mail:  

kolodziejczyk.m@wp.pl 

 

BLACHODACHÓWK
A 

DACHÓWKA 
 

Sprzedaż 
Montaż 

 

Tanio, solidnie! 
 

515 – 713 – 597 

REKLAMA RTV 
SERVICE 
Naprawy, piloty, 

Sklep elektroniczny 

Rumia, ul. 

Tysiąclecia 6 

www.rtv-

service.invito.pl 



OGŁOSZENIE KONKURSU NA PROWADZENIE 
GABINETU PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2008 

Burmistrz Miasta Rumi działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( 
Dz.U. Nr 210, poz. 2135z późn. zm. ) i § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na 
świadczenie zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592 ) zaprasza do składania ofert na 
realizację zadań własnych gminy w zakresie  programów profilaktyki zdrowotnej: 

PROWADZENIE GABINETU PROMOCJI ZDROWIA W ROKU 2008. 
Konkurs obejmuje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, 
w zakresie umożliwiającym mieszkańcom zwiększenie kontroli na czynnikami 
warunkującymi stan zdrowia, jego poprawę oraz promowanie zdrowego stylu życia. 
Kwota planowana na realizację zadania w 2008r. wynosi 10.000 zł. 
1. Czas realizacji programu : 1 kwietnia - 31 grudnia 2008r. 
2. Oferty powinny spełniać warunki formalne  określone w  warunkach konkursu. 
3. Formularze oferty wraz z pozostałymi dokumentami informacyjnymi 
dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 w Referacie Kultury 
i Sportu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi www.rumia.eu 
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem  
„ Konkurs na prowadzenie Gabinetu Promocji Zdrowia w roku 2008” w Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta   ul. Sobieskiego 7 do 21 marca 2008r. do 
godz. 15.30 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu od urzędu) na adres 
Urząd Miasta Rumi 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7. 
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2008r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 marca 2008r. 
7. Termin związania ofertą mija z dniem podpisania umowy lub z dniem 
unieważnienia, odwołania postępowania konkursowego. 
8. Zamawiający umorzy postępowanie konkursowe w przypadku gdy: nie wpłynie 
żadna oferta , wpłynie jedna oferta nie spełniająca warunków zmówienia, wartość 
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na 
finansowanie zamówienia lub gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności 
uniemożliwiająca zawarcie umowy, której nie można było wcześniej przewidzieć. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia 
terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert. 
10. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, 
oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. 
11. Oferentowi przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia konkursu. 

OGŁOSZENIE  II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  GMINY RUMIA  W 
2008 ROKU W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ. 

Konkurs  adresowany jest  do organizacji pozarządowych, jednostek 
organizacyjnych podległych organom administracji publicznej  lub przez 
nie nadzorowanych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 
prowadzących działalność statutową w tej dziedzinie. 

I. ZAKRES ZADAŃ 
Rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych od alkoholu, propagowanie trzeźwości poprzez  zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu.  
Wysokość dotacji do 80 % kosztów przedsięwzięcia 
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w II konkursie w roku 2008   - 
18.000 zł  
1) Cele zadania:   
a) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym, 
b) wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu 
problemów  alkoholowych, 
c) aktywizacja i integracja środowisk abstynenckich. 
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:  
a) działania terapeutyczne realizowane przez placówki lecznictwa odwykowego i inne 
podmioty udzielające pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,  
b) działalność klubów abstynenckich,  w szczególności  w zakresie organizacji 
spotkań grup wsparcia, oddziaływań rehabilitacyjnych (warsztaty komunikacji 
małżeńskiej, treningi asertywności, programy edukacyjne itp.), 
c) pomoc psychologiczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna. 
3) Beneficjenci zadania: - mieszkańcy Rumi z problemem uzależnienia od alkoholu 
i narkotyków oraz  członkowie ich rodzin. 
4) Koszty, które mogą zostać pokryte z dotacji :  
a) płace psychologów i terapeutów realizujących programy pomocy psychologicznej 
i terapeutycznej, 
b) zakup materiałów do prowadzenia działalności, w tym materiały informacyjne, 
c) koszty szkoleń i prelekcji, 
d) koszty organizacji spotkań  abstynenckich (bez wyżywienia). 

II. INFORMACJE DODATKOWE 
Stawki przyjęte przez gminę do kalkulacji kosztów  zadania: 
1) środki zewnętrzne: 
-  płace psychologów, terapeutów, prelegentów, wykładowców  - 35 zł brutto za godz.  
-  wynajem  pomieszczeń i sal sportowych                     - 35 zł brutto  za godzinę 
2) wkład pracy własnej w realizację projektu: 
-  wkład pracy wolontariusza                                         - 30 zł brutto za godzinę 
-  użytkowanie własnych pomieszczeń                          - 35 zł brutto za godzinę 
-  darowizny, upominki                                                -   wg protokołu przekazania  

III. WARUNKI I ZASADY  PRZYZNANIA DOTACJI 
A. WARUNKI 
Podmioty uczestniczące w Otwartym Konkursie Ofert i ubiegające się o dotację na 
realizację zadań powinny:  
1) spełniać  warunki określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, 
2) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, 

3) posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie 
zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania, 
4) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem.  

B. ZASADY 
1. Składanie ofert: 
1) wzór oferty  musi  być zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki 
Społecznej  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207), 
2) kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:   
„Konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień” w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2008r. (do godz. 15:30) w Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 lub 
nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do urzędu), 
3) oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie, podejmując się 
wspólnej realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot 
przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie zadania, 
4) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki: 
a) odpis aktualny z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób  go reprezentujących, 
b) sprawozdanie  merytoryczne z działalności statutowej  w 2007r., 
c) sprawozdanie finansowe za 2006r. Sprawozdanie finansowe powinno być 
sporządzone: 
- dla osób prawnych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami), 
- dla pozostałych  instytucji zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, 
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1539  z 
późn. zmianami),  tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa, a w przypadku krótszej działalności  - za okres tej działalności, 
- odnośnie osób prawnych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  - wg obowiązujących ich przepisów z podaniem 
podstawy prawnej, 
d) aktualny statut podmiotu,  
e) pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy umowę o 
dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem), 
f) kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem (każda strona) przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. 
5) Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie 
niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie, 
wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej. 
2. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: 
1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 4 kwietnia 2008 r.  
2) oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Miejską Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną stosownym 
zarządzeniem Burmistrza Miasta, 
3) przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
a) merytoryczna wartość zadania i jego zbieżność z celami zadania oraz zgodność 
tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy, 
b) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach zadania, 
c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu 
doświadczenia tego podmiotu w  realizacji zadania, realność wykonania zadania, 
kwalifikacji kadry, bazy lokalowej,   
d) zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i 
liczba osób objętych zadaniem w tym zapotrzebowanie społeczne na usługi 
świadczone w ramach zadania 
e) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania, 
f) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz 
efektywności wykonania, 
g) sposób   wykonania  i rozliczenie się z zadań zleconych organizacji w 2007 r. 
h) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi, 
4) z budżetu miasta mogą być dotowane tylko zadania realizowane na terenie  Gminy 
Rumia lub na rzecz jej mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od 
wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy 
(np. praca wolontariuszy, darowizny, bezpłatne użyczenie pomieszczeń), 
5) dotacji nie można wykorzystać na: 
a) prowadzenie działalności gospodarczej, 
b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Miejską Rumia, 
c) zakup nieruchomości, 
d) zadania inwestycyjne, 
e) zadania dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, 
f) prowadzenie działalności religijnej i politycznej. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w zakresie objętym 
niniejszym  konkursem znajdują się w budżecie miasta na 2008 rok.  
2. Gmina Rumia  zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez rozstrzygnięcia konkursu 
w poszczególnych zadaniach.  
3. Burmistrz Miasta w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmuje decyzję o wyborze 
podmiotów i wysokości dotacji, które otrzymują. 
4.  Realizacja zadań zgłoszonych do konkursów ofert powinna zakończyć się z dniem 
31 grudnia 2008 roku. 

5. Dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek na realizację zadania publicznego. 
6. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania 
w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, do którego należy załączyć: 
1)  spis wszystkich faktur (rachunków ) dotyczących realizacji całego zadania., 
2) kserokopie faktur (rachunków)  potwierdzone za zgodność kopi z oryginałem,  
które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji,  
3) każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią  
podmiotu oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z 
jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie 
zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta 
powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń 
finansowych organizacji, 
4) sprawozdanie  to musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207). 
7. Druk oferty i sprawozdania (rozliczenia z dotacji)  dostępne są na stronie 
internatowej Urzędu Miasta Rumi (www.rumia.eu ). 
8. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji 
udziela Referat Kultury i  Sportu  tel. 058 679-65-46, 058 679-65-76. 



KALENDARZ IMPREZ – MARZEC 2008 
 

01 - 30;  Wystawa prof. Czesława Tumielewicza z Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku - "Galeria u Bibliotekarek"; Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Pomorska 11; MBP 
01 - 30;  Wystawa plastyczna Władysława Pitali; Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11; DK SM Janowo 
 
01 (sobota) godz. 16.00; Grand Prix Rumi 2007/2008 w Piłce Siatkowej - II 
edycja finały; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR 
02 (niedziela) godz. 11.00; mecz piłki koszykowej III liga - UKS I LO Viking 
Rumia - Meduza Gdańsk; Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. 
Starowiejska 4; UKS Viking 
03 (poniedziałek) godz. 9.00; IV Halowe Mistrzostwa Rumi w Drużynowej 
Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych; Hala Widowiskowo-
Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR 
04 (wtorek) godz. 10.00; Powiatowa Gimnazjada w Koszykówce Dziewcząt; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; PZPOW i ZSP Nr 1 
godz. 20.15; mecz piłki ręcznej kobiet ekstraklasa KS ŁĄCZPOL GDYNIA - 
Dablex AZS AWFiS Gdańsk; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; org. KS Łączpol Gdynia 
06 (czwartek) godz. 10.00; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół 
Podstawowych - Mini Piłka Siatkowa "4" Chłopców; Sala sportowa Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących (SP 9) ul. Stoczniowców 6; SZS, SP 9 
07 (piątek) godz. 10.00; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół 
Podstawowych - Mini Piłka Siatkowa "4" Dziewcząt; Sala sportowa Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących (SP 9) ul. Stoczniowców 6; SZS, SP 9 
godz. 12.00; Konkurs plastyczny "Tu żyjemy" motto: "Małe Trójmiasto 
Kaszubskie za 100 lat" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów; Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; MDK 
08 (sobota) godz. 18.00; mecz piłki siatkowej - II liga kobiet grupa I - EC 
WYBRZEŻE TPS RUMIA - MLKS PKS Zawisza Sulechów; Hala 
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS Rumia 
09 (niedziela) godz. 10.00; Finał Wojewódzki Młodziczek w Piłce Siatkowej z 
udziałem: EC WYBRZEŻE TPS RUMIA, ENERGA MTS KWIDZYN, UKS 
MORENA MIASTKO; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; 
EC Wybrzeże TPS Rumia 
godz. 16.00; Janowski Salon Muzyczny – koncert pt. „Ta oferta jest 
niepowtarzalna” w wykonaniu Arkadiusza Brykalskiego oraz kwartetu 
smyczkowego „4 ONE”; Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11; DK SM 
Janowo 
13 (czwartek)  godz. 10.00; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Szkół Podstawowych - Mini Piłka Siatkowa "4" Chłopców; Sala sportowa 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących (SP 9) ul. Stoczniowców 6; PZPOW, SP 9 
godz. 18.00; Wieczór artystyczny w wykonaniu sekcji Miejskiego Domu 
Kultury - literackiej, wokalno-instrumentalnej i tańca nowoczesnego; Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; MDK 
14 (piątek) godz. 10.00; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół 
Podstawowych - Mini Piłka Siatkowa "4" Dziewcząt; Sala sportowa Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących (SP 9) ul. Stoczniowców 6; PZPOW, SP 9 
15 (sobota) godz. 16.00; Grand Prix Rumi 2007/2008 w Piłce Siatkowej - III 
edycja eliminacje; Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; 
MOSiR 
16 (niedziela) GRAND PRIX RUMI 2007/2008 w Tenisie Stołowym” IV edycja 
zapisy:juniorzy, seniorzy: godz. 8.30–9.30 pierwsze gry: 9.45; szkoły 
podstawowe, gimnazjalne, dziewcząt: godz. 9.30-10.30 pierwsze gry: 10.45 „; 
Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 49; MOSiR 
godz. 11.00; mecz piłki koszykowej III liga - UKS I LO Viking Rumia - ŻTS 
Nowy Dwór Gdański; Hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. 
Starowiejska 4; UKS Viking 
18 (wtorek) godz. 10.00; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół 
Podstawowych w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i 
Chłopców; MOSiR ul. Mickiewicza 49; PZPOW, MOSiR 
godz. 11.30; Miejska Gimnazjada w Indywidualnych Biegach Przełajowych 
Dziewcząt i Chłopców; MOSiR ul. Mickiewicza 49; PZPOW, MOSiR 
20 (czwartek) godz. 10.00; Miejska Gimnazjada w Piłce Ręcznej Dziewcząt; 
MOSiR ul. Mickiewicza 49; SZS, MOSiR 
godz. 11.00; Miejska Gimnazjada w Piłce Ręcznej Chłopców; MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; SZS, MOSiR 
22 (sobota) godz. 15.00; mecz piłki nożnej seniorów IV liga - grupa 
pomorska MKS ORKAN RUMIA - LECHIA II GDAŃSK Stadion Miejski MOSiR 
ul. Mickiewicza 43; MKS ORKAN Rumia 
27 (czwartek) 63 rocznica zakończenia działań wojennych II wojny 
światowej na terenie Rumi  
godz. 8.00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Krzyża  ul. 
Kościelna 20 (z udziałem pocztów sztandarowych, młodzieży SP1 i 
delegacji szkół)  
godz. 9.00 - składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej  
1 - cmentarz przy Kościele Św. Krzyża ul. Świętopełka - mogiła żołnierzy, 
mogiła Hipolita Roszczynialskiego z udziałem wojskowej asysty 
honorowej, 
2 - obelisk ul. Chełmińska  
3 – cmentarz w Łężycach z udziałem przedstawicieli konsulatów Rosji, 
Białorusi, Ukrainy z udziałem wojskowej asysty honorowej 
28 (piątek) godz. 18.00; Wernisaż wystawy plastycznej pt. "Architektura 
Rumi" plastyczki z Sopotu Pani Krystyny Pokrzywnickiej; Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19; MDK 
29 (sobota) godz. 18.00; Koncert Kameralny Musicale i Operetka; Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19; MDK 
godz. 18.00; mecz piłki siatkowej  II liga kobiet - play off EC WYBRZEŻE 
TPS RUMIA  (przeciwnik nieznany); Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. 
Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS Rumia 

30 (niedziela) godz. 11.00; mecz piłki siatkowej  II liga kobiet- play off EC 
WYBRZEŻE TPS RUMIA (przeciwnik nieznany); Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR ul. Mickiewicza 49; EC Wybrzeże TPS Rumia 
godz. 11.00; mecz piłki nożnej seniorów „A” klasa - grupa I -MKS ORKAN II 
RUMIA - CELTIC REDA; Boisko Miejskie MOSiR ul. Wrocławska; MKS ORKAN 
Rumia 
godz. 12.00; Spektakl dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu 
Teatru Lalki „Tęcza” ze Słupska; Klub Parafialny Św. Józefa i Św. Judy 
Tadeusza ul. Pogórna 1; Parafia 
godz. 15.00; mecz piłki nożnej juniorów „junior A” - MKS ORKAN RUMIA - 
LECHIA III GDAŃSK; Boisko Miejskie MOSiR ul. Wrocławska; MKS ORKAN 
Rumia 
godz. 16.00; Rodzinne Spotkania Teatralne – spektakl pt. „Czerwony 
Kapturek” w wykonaniu Teatru Lalki „Tęcza” ze Słupska; Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11; DK SM Janowo 
31 (poniedziałek) godz. 10.00; Powiatowa Licealiada w Koszykówce 
Chłopców; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Starowiejska 4; PZPOW 
i ZSP Nr 1 
godz. 10.00; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w 
Mini Koszykówce Dziewcząt; MOSiR ul. Mickiewicza 49; SZS, MOSiR 
godz. 11.00; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w 
Mini Koszykówce Chłopców; MOSiR ul. Mickiewicza 49; SZS, MOSiR 

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w kalendarzu. 
Kalendarz dostępny na stronie www.rumia.eu /aktualności/kalendarz 

imprez 
Organizatorzy: 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49, tel. 058 771-17-37;  
MDK, ul. Mickiewicza 19, tel. 058 671-07-37;  
DK SM Janowo, ul. Pomorska 11, tel. 058 671-82-93;  
MBP, ul. Pomorska 11, tel. 058 671-83-04;  
 

EMERYCI ZAPRASZAJĄ 
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rumi zaprasza do udziału 
w następujących imprezach w tym roku: 
10 marca – spotkanie z okazji Święta Kobiet 
17 marca – Wycieczka do Wilna 
25  – 30 maja – Wycieczka do Szczecina i okolic 
5 lipca – Wczasy w Piwnicznej z dwudniowym zwiedzaniem Budapesztu 
Szczegóły informacji można otrzymać w siedzibie związku w Miejskim Domu 
Kultury, przy ul. Mickiewicza 19. 
 

DOTACJE W ZAKRESIE PROMOCJI MIASTA 2008 
 
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wspieranie realizacji 
zadań własnych Gminy   w zakresie promocji Miasta Rumi w 2008 
roku. 
Dotacje otrzymały: 
1) Uczniowski Klub Sportowy "Zagórzanka" 
2) ZHP Chorągiew Gdańska HUFIEC RUMIA 
3) Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" 
4) Klub Sportowy Karate "SAKURA" 
5) Rugby Club Arka Rumia 
6) Towarzystwo Przyjaciół Siatkówki Rumia 
7) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Janowo" (wykonawcą zadania będzie Dom 
Kultury „Janowo”) 
8) Uczniowski Klub Sportowy "I LO-VIKING" 
9) Miejski Klub Sportowy "ORKAN" 
 

Szczegółowe informacje na temat wysokości przyznanych 
dotacji oraz zadań, na które zostaną przeznaczone - na 

stronie: www.rumia.eu 
 

 
 

 

 

Przedszkole Prywatne 
„Żagielek” 
 
Rumia, ul. Żeromskiego 6 

Tel.: 502 412 399; 507 154 288 
Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat 

DO ZOBACZENIA WKRÓTCE! 
 

KWIACIARNIA KWIACIARNIA KWIACIARNIA KWIACIARNIA         BUKIECIKBUKIECIKBUKIECIKBUKIECIK    
Rumia, ul. Kościelna 12A 

 

Pn – Pt  w godz. 9 – 19   Sob w godz. 9 – 18 

Niedz w godz. 10 – 15 
 

Wiązanki ślubne, pogrzebowe, okolicznościowe, wieńce 

Tel. 880 252 770, 501 047 054 

DOSTARCZAMY KWIATY  NA TERENIE RUMI 



PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE 
Burmistrz Miasta Rumi 

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia: 

1. nieruchomość położona w Rumi przy ul. Gdyńskiej, składająca się z działki 
nr 17 o powierzchni 571m2, zapisana w KW 9309, obręb 17,  stanowiąca 
własność Gminy Rumia.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działka leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Przedmiotowa działka jest zakrzewiona, znajduje się na niej studzienka 
kanalizacyjna i studnia z kręgów. Wycinka tych krzewów w przypadku kolizji z 
przyszłym zagospodarowaniem tej nieruchomości będzie wymagała uzyskania 
zezwolenia, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.   
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 

Cena wywoławcza    183.500,00zł + 22% podatek VAT.    Wadium – 
18.350,00 zł  Minimalne postąpienie – 1.840,00zł 
2. nieruchomość położona w Rumi przy ul. Partyzantów, składająca się z 
działek nr nr 209/7 o pow.220m2 i 211/10 o pow.142m2, o łącznej 
powierzchni 362m2, zapisana w KW 23528, obręb 8,  stanowiąca 
własność Gminy Rumia. Teren nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego (plan wygasł z dniem 31.12.2003r.) a 
sposób jego zagospodarowania może zostać ustalony wyłącznie w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy, w trybie art.61 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, 
poz.717 z późn.zm.). Na działce nr 211/10 znajduje się przyłącze 
kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej, zaś na granicy działki nr 209/7 
znajduje się budynek gospodarczy. W akcie notarialnym sprzedaży 
przedmiotowej nieruchomości nabywca zobowiązany zostanie do 
nieodpłatnego udostępnienia przedmiotowego terenu odpowiednim 
służbom w celu modernizacji i konserwacji znajdującej się na tym gruncie 
infrastruktury.  Działka stanowi grunt rolny w związku z powyższym przy 
zbyciu tej działki Agencji Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwać prawo 
pierwokupu. Nabywca poniesie koszty związane z zawarciem warunkowej 
umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy ostatecznej.  
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza    92.700,00zł + 22% podatek VAT.    Wadium – 
9.270,00zł  Minimalne postąpienie – 930,00zł 
3. nieruchomość położona w Rumi przy ul. Partyzantów, składającej się z 
działek nr nr 167/5 o pow.240m2 i 168/2 o pow.45m2, o łącznej 
powierzchni 285m2, zapisanej w KW 34123, obręb 8,  stanowiącej 
własność Gminy Rumia. Teren nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego (plan wygasł z dniem 31.12.2003r.) a 
sposób jego zagospodarowania może zostać ustalony wyłącznie w drodze 
decyzji o warunkach zabudowy, w trybie art.61 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, 
poz.717 z późn.zm.).  Działka stanowi grunt rolny w związku z powyższym 
przy zbyciu tej działki Agencji Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwać 
prawo pierwokupu. Nabywca poniesie koszty związane z zawarciem 
warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy ostatecznej.  
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza    73.000,00zł + 22% podatek VAT.    Wadium – 
7.300,00 zł Minimalne postąpienie – 730,00zł 
Przetargi odbędą się w dniu 07 kwietnia 2008r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.  Warunkiem 
wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium gotówką lub 
przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 
2000 0100 w terminie do dnia 31 marca 2008r.  Wpłata wadium przez 
uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego 
faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich 
akceptacją. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami 
przetargu, a w dniu przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowód 
wpłaty wadium.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca 
się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek. 
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany wystąpić z wnioskiem do 
Urzędu Miasta Rumi o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z pod 
produkcji rolnej. Szczegółowe informacje o nieruchomościach uzyskać 
można pod tel.0586796524 lub w pokoju 105. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w 
terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy Burmistrz Miasta 
Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie 
podlegać zwrotowi.  
 

OGŁOSZENIE O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI 
 
Stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 
455/61/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 lutego 2008r. informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został 
wykaz obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia oraz 
nieruchomość będącą we władaniu Gminy Rumia, przeznaczone do dzierżawy w 
formie bezprzetargowej: część działki nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, część działki nr 
125/4 przy ul. Kościelnej - na cele ogródków przydomowych; część działki nr 187 przy 
ul. Młyńskiej – na cele upraw warzywniczych; część działki nr 3/3 przy ul. Wiązowej - 
na cele upraw rolnych; część działki nr 30/3 przy ul. Malinowej – na cele zieleni; 
działki nr 44/19 i 45/3 przy ul. Pszenicznej – na cele obsługi komunikacyjnej Centrum 
„Auchan”; część działki nr 24/5 przy ul. Reja – na cele usługowe oraz na cele dojazdu 
do nieruchomości; część działki nr 857 przy ul. Mickiewicza będącej we władaniu 
Gminy Rumia – na cele upraw warzywniczych oraz pod tymczasowe szopki. 

 

OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE 
 
Burmistrz Miasta Rumi przypomina o obowiązku uiszczenia opłat za 
wieczyste użytkowanie gruntu za 2008 rok, w terminie do 31 marca 
2008r, na konto Bank Rumia Spółdzielczy Nr 23 83510003 0000 2394 
2000 0010 lub w Oddziale Banku Rumia Spółdzielczy, w Urzędzie Miasta 
Rumi, ul. Sobieskiego 7, w dotychczasowej wysokości. 
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za 
który opłata ta ma być wnoszona, Burmistrz Miasta Rumi udziela na ich 
wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych, z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest 
przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Do wniosku 
należy dołączyć dokumenty o wysokości dochodów brutto w roku 
poprzednim, wszystkich członków gospodarstwa domowego. Nadmienia 
się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w   2007r. 
wynosiło 2691,03 zł.  

METROPOLITALNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 
ZATOKI GDAŃSKIEJ 

Z racji przynależności naszego miasta do Metropolitalnego Związku 
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, także w Rumi można kupić bilet 
metropolitalny. Ponieważ wielu mieszkańców miasta pracuje w 
Wejherowie, podajemy miejsca, gdzie także mogą kupić bilet. 
1) Sieć sprzedaży PKP Szybkiej Kolei Miejskiej  
(wyłącznie bilet 24 –godzinny papierowy) 
Rumia – kasa w budynku dworca  
Reda – kasa w budynku dworca  
Wejherowo Śmiechowo – kasa w budynku dworca  
Wejherowo Nanice – kasa w budynku dworca  
Wejherowo – kasa w budynku dworca  
Luzino – kasa w budynku dworca  
2) Sieć sprzedaży Miejskie Zakładu Komunikacji w Wejherowie 
(wszystkie rodzaje biletów metropolitalnych) 
Baza MZK Wejherowo, ul. Tartaczna  
Wejherowo: 
- Dworzec PKP 
- kioski przy ul. Sobieskiego 239 i 263  
- kiosk wielobranżowy przy ul. Pomorska 
- kiosk przy pl. J. Wejhera 
- kiosk przy ul. Rybackiej 23 
Gościcino, sklep przy ul. Słonecznej 92 
Bolszewo, sklep przy ul. Asnyka 2 
Reda, dworzec SKM  
3) Sieć sprzedaży Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdyni: 
Rumia, Dyspozytornia ZKM przy Dworcu PKP 
 

WESPRZYJ 1 PROCENTEM 
 

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie już od 26 lat 
służy mieszkańcom Rumi fachową, medyczną pomocą. Wyrazem uznania za 
dla wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez szpital oraz 
fachowości i kwalifikacji personelu jest otrzymany certyfikat ISO 9001-2000. 
Placówka może jednak dobrze funkcjonować również dzięki wsparciu 
organizacji, których celem jest wspieranie wybranych oddziałów szpitalnych.  

Takimi organizacjami są trzy stowarzyszenia posiadające status organizacji 
pożytku publicznego i wspierające pacjentów wejherowskiego szpitala.  
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, 
zwraca się z prośbą do mieszkańców Rumi, aby przekazywali 1% należnego 
podatku od osób fizycznych na rzecz tych organizacji. 
Stowarzyszenie AD OPERAM 
- Udzielanie pomocy na rzecz rozwoju Oddziału Ginekologii i Położnictwa i innych 
ośrodków zajmujących się promocją i ochroną zdrowia kobiet 
- Działalność naukowa i naukowo-badawcza związana z ginekologia i położnictwem 
- Propagowanie naturalnych metod postępowania w ciąży, podczas porodu i połogu 
oraz upowszechnianie karmienia piersią 
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna 
- Działalność charytatywna 
KRS 0000201456; konto: 05 1060 0076 0000 3200 0093 4337 Bank BPH PBK 
Wejherowo; adres: 84-200 Wejherowo ul. Jagalskiego 10 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Oddziałów Urologii oraz Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 
- Wspieranie Oddziałów Urologii i Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w leczeniu 
pacjentów  
- Pomoc w rozwoju obu oddziałów 
- Pozyskiwanie środków na działalność zasadniczą 
- Zakup sprzętu medycznego 
- Szkolenia pracowników 
KRS 0000011187; konto: 34 1060 0076 0000 3200 0074 0882 Bank BPH PBK 
O.Gdynia; adres: 84-200 Wejherowo ul. Jagalskiego 10 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Oddziału Neurologii Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie 
- Leczenie i profilaktyka chorób neurologicznych 
- Ochrona zdrowia i życia ludzkiego 
- Opieka wychowawcza i społeczna 
- Prace badawczo-rozwojowe 
- Działalność charytatywna 
KRS 0000205237; konto: 43 1060 0076 0000 3200 0093 7048 Bank PBH PBK 
Wejherowo; adres: 84-200 Wejherowo ul. Sucharskiego 46 



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIOENIA 
PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE, 

DOSTAWY I USŁUGI 
Burmistrz Miasta Rumi 

informuje, że w miesiącu marcu zostały zaplanowane ogłoszenie 
otwarcia postępowań publicznych na następujące zadania: 
 

1. Budowana nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej 
w ulicy Gdyńskiej w Rumi. 

2. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w 
części ulicy Kilińskiego w Rumi. 

3. Budowa nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w 
części ulicy Nizinnej w Rumi. 

4. Budowa trybun na stadionie miejskim w Rumi. 
5. Utrzymanie oznakowania pionowego. 

  
Pełne ogłoszenia dotyczące tych postępowań zostaną opublikowane 
w momencie ich wszczęcia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz na stronie internetowej:  
www.rumia.eu w BIP. Szczegółowych informacji udziela Referat 
Zamówień Publicznych – tel. 058-679-65-74.  
 

OGŁOSZENIA O WYNIKACH  
POSTĘPOWAŃ W M-CU LUTYM 2008 

 
BURMISTRZ MIASTA RUMI INFORMUJE O WYNIKACH 
POSTĘPOWAŃ ROZSTRZYGNIĘTYCH W LUTYM 2008 

 
1. W postępowaniu nr ZP/341/07/PN/PGMOŚ/08 prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, sadzenie i 
pielęgnację kwiatów na rabatach, w gazonach i kwiatonach na 
terenie miasta Rumi  

Liczba ofert otrzymanych – 2 
Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0  

WYBRANY WYKONAWCA: 
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Lofan” sp. z o.o.; 
2) Siedziba i adres: 80-208 Chwaszczyno, ul. Węglowa 42; 
3) Zaproponowana cena brutto: 40.966,19 zł; 
2. W postępowaniu nr ZP/341/01/PN/IM/08 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na modernizację ulicy Wileńskiej na 
odcinku od km 0+052 do wysokości ul. Grudziądzkiej w Rumi 

 Liczba ofert otrzymanych – 2 
 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0  

WYBRANY WYKONAWCA 
1) Nazwa: Olgierd Hewelt, Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-
TRANS”; 
2) Siedziba i adres: 84-123 Połchowo - Mrzezino, ul. Lipowa 6; 
3) Zaproponowana cena brutto: 376.971,64 zł; 
3. W postępowaniu nr ZP/341/02/ZOC/GNR/08 prowadzonym w 

trybie zapytania o cenę na wykonywanie wycen gruntów i działek 
oraz lokali komunalnych na rzecz Gminy Rumia w 2008 roku 

 Liczba ofert otrzymanych – 3 
 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 1  

Zadanie nr 1 - WYBRANY WYKONAWCA 
1) Nazwa: WYCENA NIERUCHOMOŚCI Kazimierz Ostrowski; 
2) Siedziba i adres: 80-808 Gdańsk, ul. Reformacka 7; 
3) Zaproponowana cena za wycenę gruntów związaną z naliczaniem 

opłaty planistycznej wynosi brutto: 829,60 zł 
Zadanie nr 2 - WYBRANY WYKONAWCA 

1) Nazwa: NIERUCHOMOŚCI PERUCCY; 
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Fenikowskiego 28; 
3) Zaproponowana ceny dla poszczególnych zakresów zadania: 
 

ZAKRES 
 

Cena brutto 

Wycena gruntów zabudowanych 
budynkami i niezabudowanych (za 
jeden obiekt) 

341,60 

Wycena działek do ustalenia opłaty 
adiacenckiej związanej z budową 
infrastruktury technicznej (za 
pierwszą działkę lub nieruchomość 
z obiektów objętych oddziaływaniem 
danej inwestycji lub kilku wspólnych 
inwestycji) 

427,00 

Wycena działek do ustalenia opłaty 
adiacenckiej związanej z budową 
infrastruktury technicznej (za drugą i 
każdą następną działkę lub 
nieruchomość z obiektów objętych 
oddziaływaniem danej inwestycji lub 
kilku wspólnych inwestycji) 

146,40 

Wycena działek do ustalenia opłaty 
adiacenckiej związanej z podziałem  
(za pierwszą działkę z danego 
podziału) 

427,00 

Wycena działek do ustalenia opłaty 
adiacenckiej związanej z podziałem  
(za drugą i każdą następną z  
działek z danego podziału) 

183,00 

 
4. W postępowaniu nr ZP/341/01/ZOC/GNR/08 prowadzonym w 

trybie zapytania o cenę na wykonywanie prac geodezyjnych na 
rzecz gminy Rumia w roku 2008  

 Liczba ofert otrzymanych – 6 
 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 2  

WYBRANY WYKONAWCA: 
1) Nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp.z o.o.; 
2) Siedziba i adres: 80-952 Gdańsk, ul. Pniewskiego 3; 
3) Zaproponowane ceny dla poszczególnych zakresów: 
 

ZAKRES 
Cena 
brutto 

Cena za każdą z dwóch pierwszych działek 
wynikowych 

1.708,00 
Podział 
działek Cena za trzecią i każdą następną działkę 

wynikową 
732,00 

Cena za każdą z dwóch pierwszych 
łączonych działek 

183,00 
połączenia 
działek Cena za trzecią i każdą następną łączoną 

działkę 
91,50 

Połączenia i 
podział 
działek  

Dodatkowa kwota doliczana do podanych 
wyżej cen podziału naliczana za każdą z 
łączonych działek pierwotnych 

61,00 

Łączna cena za pierwsze cztery punkty 
graniczne 

1.220,00 wskazania 
(wznowienia) 
granic 

Cena za piąty i każdy następny punkt 
graniczny 

244,00 

Łączna cena za pierwsze cztery punkty 
graniczne 

1.830,00 
rozgraniczenia 
działek Cena za piąty i każdy następny punkt 

graniczny 
366,00 

 
5. W postępowaniu nr ZP/341/01/PN/IM/08 prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni drogowej 
ulicy Fredry w Rumi 

 Liczba ofert otrzymanych – 4 
 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0  

WYBRANY WYKONAWCA: 
1) Nazwa: BOB-ROLLO sp. z o.o.; 
2) Siedziba i adres: 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8; 
3) Zaproponowana cena brutto: 475.059,72 zł; 
6. W postępowaniu ZP/341/02/PN/IM/08 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni drogowej i 
kanalizacji deszczowej ulicy Saperów w Rumi  

 Liczba ofert otrzymanych – 4 
 Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania – 0  

WYBRANY WYKONAWCA: 
1) Nazwa: Firma Budowlano Drogowa MTM S.A.; 
2) Siedziba i adres: 81-038 Gdynia, ul. Hutnicza 35; 
3) Zaproponowana cena brutto: 700.183,53 zł; 
     

 
 



 


