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KASZUBSKIE 

JARMARKOWANIE W RUMI 
 
W ostatni czwartek sierpnia odbyła si ę 
pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja 
Rady Miejskiej Rumi. Tematem 
przewodnim było bezpiecze ństwo i 
porz ądek publiczny w mie ście .  
 
Sesja rozpoczęła się od miłego akcentu. Było nim 
uroczyste ślubowanie, złożone przez nowo 
mianowanych nauczycieli z rumskich szkół. 
Kilkunastu pedagogów zdało bowiem w czasie 
wakacji egzamin na trzeci stopień awansu 
zawodowego. Przed nimi starania o otrzymanie 
statusu nauczyciela dyplomowanego – 
najwyższego stopnia zawodowego. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ślubowanie nauczycieli mianowanych 
przyjmowała Burmistrz Miasta Rumi. 
 
Po tej uroczystości, rozpoczęły się obrady Rady 
Miejskiej Rumi.  
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, 
sprawozdanie z działalności służb porządkowych 
w mieście złożyli: Komendant Komisariatu Policji 
w Rumi, Komendant Straży Miejskiej w Rumi i 
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Rumi. Sprawozdanie z działań Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi przedstawił 
jej przewodniczący, Eugeniusz Zwara.  
Informację o wykonaniu budżetu w pierwszym 
półroczu 2009 roku przedstawiła Skarbnik Miasta.  
W dalszym toku obrad, radni zajęli się 
sprawami bieżącymi miasta. Z 
najważniejszych dla miasta spraw, 
zdecydowali m.in. o udzieleniu 
dofinansowania dla Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie z przeznaczeniem na 
za zakup specjalnego samochodu 
rozpoznawczo-ratowniczego  dla jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Rumi.  Podjęli 
uchwałę o uchwaleniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w Rumi w rejonie ulic: 
Polnej, Sobieskiego i Robotniczej. Zgodzili się 
również na sprzedaż kilku nieruchomości 
należących do Gminy Rumia, znajdujących się 
przy ulicach: Abrahama oraz Władysława 
Łokietka. Przyjęli też konieczne bieżące 
zmiany w budżecie miasta na 2009 rok. 
Radni podjęli również uchwałę uznającą 
skargę na działalność Burmistrza Miasta za 
bezzasadna oraz uchwałę o przejęciu  na 
własność gminy pojazdu porzuconego przy ul. 
Kazimierskiej i usuniętego z drogi przez 
Strażą Miejską.   
Natomiast, nie przyjęto na sesji uchwał 
dotyczących: uchwalenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi, zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na sfinansowanie deficytu 
budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i 
kredytów oraz uchwały zmieniającej jednostkową 
stawkę dotacji przedmiotowej dla Administracji 
Budynków Komunalnych. 

 

NOWE ULICE W RUMI 
 
Szczyt sezonu inwestycyjnego za nami. Przez okres w iosny i letnich wakacji Rumia wzbogaciła si ę o 
kolejne kilometry nowych dróg, głównie w Centrum, S tarej Rumi i Lotnisku. 
 
W Centrum, nowe nawierzchnie i chodniki z kostki betonowej otrzymały następujące ulice: Kwiatowa, 
Słoneczna, Asnyka, Chrobrego oraz Równa . We wszystkich powstała także kanalizacja deszczowa.  
W Starej Rumi, na ulicy Mostowej,  miasto wybudowało mostek nad Zagórską Strugą oraz pokryło drogę 
asfaltową nawierzchnia i wybudowało chodniki z kostki betonowej. Trwa także budowa dobiegającej do 
Mostowej ulicy Lipowej . Kanalizacja, nowa nawierzchnia, nowe oświetlenie pojawi się na odcinku tej ulicy, 
znajdującym się między ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i Placem Kaszubskim.  
Została zrealizowana budowa ulicy Świętopełka . Kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia, chodniki i 
oświetlenie znajdzie się na odcinku tej ulicy od Mostowej do Dębogórskiej. Jednocześnie z budową ulicy, trwa 
inwestycja na terenie boisk SALOS-u, na których powstanie drugi w Rumi obiekt w ramach programu „Blisko 
Boisko – Orlik 2012”. Zaplecze sanitarno-szatniowe zostanie nieco zmodyfikowane i dostosowane do potrzeb 
nie tylko młodzieży, ale także dorosłych. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, drugi rumski „Orlik” zostanie 
ukończony w pażdzierniku.  
Na Lotnisku trwa budowa ulicy Różanej, ukończono już natomiast ulicę Okrze i. Tak samo jak inne ulice w 
Rumi, także i te zyskały kanalizację deszczową, nowe nawierzchnie i chodniki.  
W okolicach cmentarza komunalnego przy Górniczej, nowa nawierzchnia i chodniki z kostki betonowej, 
zyskały ulice: Hutnicza  i Tkacka .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        Ulica Chrobrego                Ulica Lipowa  
        Ulica Świętopełka                                Skrzy żowanie ulic: Tkackiej i Hutniczej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA  
O WYWIESZONYCH WYKAZACH 

 
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 960/273/2009 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 27 sierpnia 2009r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został  wykaz obejmujący nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rumia, 
przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej: działka nr 32/2, położona w Rumi przy ul. 
Kazimierskiej - na cele upraw rolnych; działka nr 132/2 oraz części działek nr 131/2 i 133/2 położone w 
Rumi przy ul. Gdańskiej - na cele zieleni. 
 

 
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 Zarządzeń Nr 964/277/2009, 965/278/2009, 966/279/2009 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 28 sierpnia 2009r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszone zostały wykazy obejmujące nieruchomości, położone w Rumi, stanowiące własność 
Gminy Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:  
1) nieruchomość niezabudowana o pow.556m2, położona przy ul.Władysława IV, 
2) nieruchomość niezabudowana o pow.547m2, położona przy ul.Władysława IV, 
3) nieruchomość o pow.576m2, położona przy ul. Abrahama 16, zabudowana jednorodzinnym budynkiem 
mieszkalnym kwalifikującym się do remontu kapitalne 

 

 



 
„Rumskie Nowiny”   
Redaguje 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 
 

 

DLA BEZROBOTNYCH  
 
We wrześniu 2009 roku Powiatowy Urząd 
Pracy w Wejherowie ustalił terminy wypłat 
zasiłków dla osób bezrobotnych 
posiadajacych prawo do zasiłku z terenu 
Rumi  w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w 
Redzie w poniższych terminach:: 
 
* 11 września  - osoby, których  nazwiska 
zaczynają się na litery A – K  
 
* 14 września – osoby, których nazwiska 
zaczynają się na litery L – Z. 
 

UWAGA! 
 
Osoby bezrobotne z terenu Rumi 
posiadaj ące prawo do zasiłku, nie musza 
stawia ć się we wrześniu w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wejherowie w celu 
przestawienia za świadczenia.  
 

POMORSKI BIZNESPLAN 2009 
 
Burmistrz Miasta Rumi informuje, że od 31 
sierpnia 2009 r. rozpoczęła się kolejna edycja 
„Pomorskiego Biznesplanu 2009”, konkursu 
organizowanego z inicjatywy Prezesa 
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wejherowie przy współudziale Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu w Gdyni oraz władz 
samorządowych miast i gmin województwa 
pomorskiego. Celem  Konkursu jest 
zwiększenie świadomości przedsiębiorczej 
oraz skuteczne zachęcenie do założenia 
własnej działalności gospodarczej. 
Regulamin konkursu oraz Arkusz 
informacyjny znajduj ą się na stronie 
internetowej:  www.izba.tkchopin.pl. 
 

MOPS INFORMUJE 
 
 
W związku z art. 2 ustawy z dnia 17 
października 2008 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2008 r., 
Nr 223, po. 1456 ) Kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi 
informuje, że  

okres zasiłkowy 
1 września 2008 – 31 sierpnia 2009 

zostanie przedłu żony 
 

do dnia 31 pa ździernika 2009 r.  
 
Klienci których dzieci rozpoczynają naukę w 
klasie „0”  od września 2009r. powinni 
zgłaszać się od miesiąca czerwca tego roku w 
Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. 
Abrahama 17 w celu uzupełnienia wniosku o 
dodatek z tytułu rozpoczęcia  roku szkolnego. 
Nowy okres zasiłkowy b ędzie obowi ązywał 
w terminie od  01.11.2009r. do 31.10.2010r. 
W związku z powyższym, od dnia 1 września 
2009 r., należy pobierać wnioski o przyznanie 
świadczeń rodzinnych i złożyć w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Abrahama 17 
(tel.: 058 6794750). 
 

Godziny przyj ęć  w Dziale Świadcze ń 
Rodzinnych, ul. Abrahama 17 . 

 
Poniedziałek:    8˚˚ - 14˚˚ 
Wtorek:              8˚˚ - 14˚˚ 
Środa:               10˚˚ - 17˚˚ 
Czwartek:          8˚˚ - 14˚˚ 
Piątek:               8˚˚ - 14˚˚ 

     
KONKURSY Z OKAZJI 55-LECIA MIASTA RUMI 

 
 

Konkurs Fotograficzny  
„ Rumia znana i nieznana” 

 
Miejski Dom Kultury ogłasza konkurs fotograficzny 

 z okazji 55-lecia nadania praw miejskich Rumi 
  
Cel konkursu: Poszukiwanie ciekawych miejsc, obiektów oraz zakątków Rumi.  
Założenia organizacyjne: 
1.  Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Rumi. 
2.  Każdy uczestnik dostarcza zestaw od 3 do 5 zdjęć. 
3.  Format zdjęć minimum 210 mm x 150 mm. 
4. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 w terminie 

do dnia  30.09.2009r. 
5.  Prace należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem. 
6. W drugiej kopercie opatrzonej godłem, podajemy dane uczestnika (imię, nazwisko, adres, telefon). 
7. Jury konkursu oceni zdjęcia, biorąc pod uwagę: jakość, artyzm, ciekawość obiektu. 
Nagrody: Organizator przewiduje nagrody: 
   I   miejsce – 400 zł 
   II  miejsce – 300 zł 
   III miejsce – 200 zł 
  oraz  wyróżnienia – 100 zł 
Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejskim Domu Kultury i staną 
się własnością organizatora. 

 
Konkurs Literacki  

 
Miejski Dom Kultury w Rumi   ogłasza konkurs literacki 

z okazji 55- lecia nadania praw miejskich Rumi. 
 
Cel konkursu: Poszukiwanie twórców z miasta Rumia. Rozwijanie talentów literackich oraz wyobraźni. 
Założenia organizacyjne: 
1.  Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Rumi. 
2.  Przewidujemy dwie kategorie: 

A) poezja 
B) proza 

3. Każdy uczestnik kategorii A  dostarcza osobiście zestaw trzech wierszy o tematyce regionalnej w formie 
maszynopisu do Miejskiego Domu Kultury w Rumi, przy ul. Mickiewicza 19 w terminie do dnia 30.09.2009r. 
Każdy uczestnik kategorii B  dostarcza osobiście reportaż, esej, opowiadanie związane z Rumią o objętości 
do 4 stron maszynopisu do Miejskiego Domu Kultury, przy ul. Mickiewicza 19 w terminie do dnia 30.09.2009r. 
4.  Prace należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem. 
5. W drugiej kopercie opatrzonej godłem, podajemy dane uczestnika (imię, nazwisko, adres, telefon) 
6. Jury konkursu oceni prace i przyzna lokaty w obu kategoriach. 
Nagrody: Organizator przewiduje nagrody 
Kategoria A  I    miejsce –  400 zł 
   II   miejsce –  300 zł 
   III  miejsce –  200 zł 
  oraz  wyróżnienia  –  100 zł 
Kategoria B   I   miejsce –   500 zł 
   II  miejsce –   400 zł 
   III miejsce –   250 zł 
Prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu.  

 
Konkurs Plastyczny  

 „Rumia znana i nieznana” 
 

Miejski Dom Kultury w Rumi   ogłasza konkurs plastyczny  
 z okazji 55- lecia nadania praw miejskich Rumi.  

 
Cel konkursu: Poszukiwanie ciekawych miejsc, obiektów oraz zakątków Rumi. 
Techniki malarskie: farby olejne, akwarele, pastele suche, węgiel, grafika. 
Założenia organizacyjne: 
1.  Tematem prac konkursowych jest miasto Rumia. 
2.  Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Rumi. 
3.  Każdy uczestnik ma prawo dostarczyć do dwóch prac plastycznych. 
4.  Prace winny być oprawione, o wymiarach min. 40cm x 50cm. 
5. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 w terminie 

do dnia  30.09.2009r. 
6. Prac nie należy podpisywać, do każdej pracy dołączamy zamkniętą  kopertę z danymi osobowymi (imię, 

nazwisko, adres, telefon). 
7. Jury konkursu oceni prace, biorąc pod uwagę: jakość, artyzm, ciekawość tematu prac. 
Nagrody: Organizator przewiduje nagrody 
 
   I   miejsce – 500 zł 
   II  miejsce – 350 zł 
   III miejsce – 250 zł 
  oraz  wyróżnienia – 100 zł 
 
Prace zostaną zaprezentowane w Miejskim Domu Kultury, a po wystawie zwrócone właścicielowi.  
 
Uroczyste rozstrzygni ęcie wszystkich konkursów oraz wr ęczenie nagród, odb ędzie si ę 22 października 
2009r. o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury ul. Mi ckiewicza 19.  
 
Wyniki wszystkich konkursów zostaną przekazane do regionalnych środków masowego przekazu. 



 

INFORMACJE DLA SENIORÓW  
 
Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza zainteresowanych Seniorów na dodatkowe zapisy na 
nowy semestr roku akademickiego 2009/2010. Zapisy odbędą się w dniach 9 września oraz 11 
wrzesnia 2009r. w godz. 11.00 – 13.00, w Miejskim Domu Kultury w Rumi przy ul. Mickiewicza 19. 
RUTW informuje, że dyżury Zarządu RUTW  odbywają się w dotychczasowych terminach, tj. w każdy 
piątek począwszy od 4 września 2009 roku, w godz. 11 – 13. 
RUTW informuje także, że organizuje dwie imprezy integracyjne  dla członków Stowarzyszenia i 
słuchaczy, na które przyjmowane są zapisy w dniach dyżurów do 11 września 2009 r: 
- Na 10.X.2009r. od godz. 13.00 – wyjazd z rodzinami do Koleczkowa – pieczenie dzika w 
Lubaczówce. 
Odpłatność: 25,00 zł od osoby. 
- na obiad wigilijny w CARITAS Rumia: 
Impreza I  - 19.XII.2009 - godz.12.00 
Impreza II - 20.XII.2009 - godz. 12.00 
Odpłatność: 15,00 zł od osoby 

 

UNIA EUROPEJSKA DOFINANSOWYWUJE 
PRZEDSIĘBIOPRCÓW 

 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.1.1: Mikroprzedsiębiorstwa 
Konkurs nr 1.1.1_3 
Maksymalna wartość dofinansowania z UE wynosi 60 proc kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 
200 tys. zł. W ramach otrzymanych środków unijnych, przedsiębiorcy mogą sfinansować następujące 
przedsięwzięcia: 1) budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności 
przedsiębiorstwa; 2) realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub 
zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług; 3) unowocześnienie składników majątku trwałego 
niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy; 4) racjonalizacja logistyki 
sprzedaży towarów i usług; 5) budowa, rozbudowa lub przebudowa8 instalacji i urządzeń sprzyjających 
oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska; 6) 
informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; 7) dostosowanie przedsiębiorstw 
do standardów i norm krajowych i europejskich (certyfikacja wyrobów i usług); 8) dotacje na udział w 
krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze 
wystawcy.  
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 03.09.2009 r. do 05.10.2009 r.  od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 05.10.2009 r. o godz. 15.00 .  
Wnioski, które wpłyn ą po wskazanym terminie, nie b ędą rozpatrywane. Wniosek o   
dofinansowanie projektu należy dostarczyć pod następujący adres: 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.  
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39  

(I piętro) 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=394 

CZAS NA JESIENNE WYSTAWKI 2009 
 
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi In formuje, 
że już wkrótce gmina przystąpi do jesiennej akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, która zostanie 
przeprowadzona w październiku 2009 roku.  
 
Odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy jednorodzinnej powinny być wystawione przed 
posesję, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej do podstawianych w tym celu kontenerów lub przy 
pergoli śmietnikowej.  
 
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych zostały dostosowane do dni wyznaczonych na 
odbiór odpadów segregowanych przez firm ę, z któr ą mieszkaniec ma podpisan ą umow ę 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. 
 
Możemy wystawia ć: 

- zużyty sprz ęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki,  piecyki, armatura 
sanitarna, odkurzacze), meble, 

- sprz ęt elektroniczny (radia, telewizory, komputery), 
- stolark ę budowlan ą, 
- opakowania i inne materiały o du żych rozmiarach. 

 
 

UWAGA ! 
Odpady inne ni ż wielkogabarytowe nie b ędą zbierane, dotyczy to m.in. odpadów bytowych, gruzu, 
odpadów zielonych, akumulatorów, eternitu, papy, pojemników z olejami i innymi substancjami 
ropopochodnymi. 
 
 
Informacja o harmonogramie tegorocznych wystawek b ędzie dost ępna od 10 wrze śnia na 
stronie internetowej  urzędu miasta www.rumia.eu - zakładka: ochrona środowiska, a także w prasie 
lokalnej oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta:  w gablocie ogłoszeniami urzędowymi, w Biurze Obsługi 
Mieszkańców oraz na słupach ogłoszeniowych w mieście. 

RUMIA 
BEZPIECZNE MIASTO 

 
 
 

Powiatowe Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 

-112 

Policja -997 

Straż Pożarna -998 

Pogotowie Ratunkowe -999 

Pogotowie Gazowe -992 

Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne -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 
Społecznej  

- 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 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie - 0-58 672-40-63 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej  

- 0-58 672-22-22 

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

Prokuratura Rejonowa w 
Wejherowie 

- 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 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Derdowskiego 24 

- 0-58 671-15-11 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Katowicka 16 - 0-58 671-26-66 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 48A 

- 058 671-98-25 

Poradnia Medycyny Rodzinnej 
Panaceum ul. Katowicka 16 

- 0-58 671-72-10 

Koordynator Ratowniczych 
Działań Medycznych - 0-58 302-13-31 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

- 0-58 672-74-23 

Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie 

- 0-58 572-72-00 



KALENDARZ IMPREZ W RUMI  
WRZESIEŃ 2009 

 
Galeria „U Bibliotekarek”   Miejska Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11, org. 
MBP 
01 – 10 Gdańska Galeria Dobrego Humoru , IX Festiwal Dobrego Humoru - 
Gdańsk 2008  
10 – 30 Wystawa malarstwa -  Wilga Badowska 
 
Galeria „SIGNUM”  Dom Kultury SM Janowo ul. Pomorska 11, org. DK SM 
Janowo 
15 – 30 Wystawa malarstwa rosyjskiego  - Władimir i Olga Ul janow 
 
01 (wtorek) 70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
godz.17.00 – składanie kwiatów w miejscach pami ęci narodowej  
godz.18.00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny  w Kościele NMPWW ul. 
Dąbrowskiego 26 (z udziałem pocztów sztandarowych) 

 
04 (piątek) godz. 14.00; VIII Turniej Słu żb Mundurowych w Halowej Piłce 
Nożnej , Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
ul. Mickiewicza 49, org. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rumi 
 
05 (sobota) godz. 9.00; Turniej w Halowej Piłce No żnej Banku Nordea ,  Hala 
Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 
49, org. Bank Nordea 
godz. 10.00; wycieczka rowerowa  - Rumia, Beka, Osłonino, Rzucewo, 
Błądzikowo, Żelistrzewo, Mrzezino, Rumia  zbiórka przy Miejskim Domu 
Kultury ul. Mickiewicza 19, org. MDK 
godz. 11.00; SP SAPA Rumia Janowo – Cartusia Kartuzy;  mecz piłki no żnej 
juniorów „C2” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, 
org. SP SAPA Rumia Janowo  
godz. 12.00; MKS Orkan Rumia – GKS Luzino;  mecz piłki no żnej juniorów 
„A” , stadion  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 43, org. 
MKS Orkan 
godz. 14.00; MKS Orkan Rumia – Kaszuby Połchowo; mecz piłki no żnej 
juniorów „B” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, org. 
MKS Orkan 
godz. 16.00; Orkan II Rumia SSA – Gedania Gda ńsk; mecz piłki no żnej 
seniorów V Liga , stadion  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Mickiewicza 43, org. Orkan  Rumia SSA 
godz. 17.00; OKS Janowo-Rumia – KS K ębłowo; mecz piłki no żnej 
seniorów klasa „A” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Gdyńska, org. OKS Janowo-Rumia 
 
06 (niedziela) godz. 12.00; Orkan Rumia SSA – Iskra Gdynia; mecz piłki 
nożnej juniorów „D1” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Gdyńska, org. Orkan Rumia SSA 
godz. 15.00; OKS Janowo-Rumia – Korona Żelistrzewo; mecz piłki no żnej 
juniorów „B” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, org. 
OKS Janowo-Rumia 
 
09 (środa) godz. 17.00; MKS Orkan Rumia – Zatoka Puck; mecz piłki no żnej 
juniorów „C1” , stadion  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 
43, org. MKS Orkan  
 
10 (czwartek) Pomorskie Spotkania „Z ksi ążką na walizkach”  – org. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rumi 
godz.  8.30; spotkanie z pisark ą Barbar ą Kosmowsk ą w MBP ul. Pomorska 
11 
godz. 13.30; spotkanie z pisark ą Ewą Chotomsk ą w DK SM Janowo ul. 
Pomorska 11 
 
11 (piątek) Pomorskie Spotkania „Z ksi ążką na walizkach”  – org. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rumi 
godz. 13.30; spotkanie z pisarzem Pawłem Ber ęsewiczem  w DK SM Janowo 
ul. Pomorska 11 
 
12 (sobota) godz. 8.00; Powiatowe Zawody Ochotniczych Stra ży 
Pożarnych , Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 43, 
org. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Rumi 
godz. 9.30; wycieczka rowerowa  - Rumia, Szlak Zagórskiej Strugi, 
Bieszkowice, Zbychowo, Rumia , zbiórka parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, 
org. Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy DK SM Janowo  
godz. 10.00; Pomorskie Spotkania „Z ksi ążką na walizkach”  – „Piknik 
czytelniczy ” w ZOO w  Gda ńsku , org. Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi  
godz. 10.00; Grand Prix Rumi w Tenisie Ziemnym  o Puchar Dziennika 
Bałtyckiego w ramach Grand Prix Wybrzeża, korty TKKF Orzeł, ul. Mickiewicza 
41, org. TKKF Orzeł 
godz.11.00; SALOS Rumia – GKS Żukowo; mecz piłki no żnej juniorów 
„C1” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, org. SL 
SALOS Rumia 
godz.17.00; DAMOR Rumia – Kaszuby Połchowo; mecz piłki no żnej 
seniorów klasa „B” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Gdyńska, org. DAMOR Rumia 
 
13 (niedziela) godz. 10.00; kontynuacja Grand Prix Rumi w Tenisie Ziemnym  
o Puchar Dziennika Bałtyckiego w ramach Grand Prix Wybrzeża, korty TKKF 
Orzeł, ul. Mickiewicza 41, org. TKKF Orzeł 
godz.13.00; Orkan Rumia SSA – Astra U. Morskie mecz piłki no żnej 
seniorów III Liga , stadion  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Mickiewicza 43, org. Orkan Rumia SSA 
godz. 16.00-21.00; Festyn – Święto Pieczonego Ziemniaka – „Z gitar ą 
wśród zwierz ąt” , Park ul. Filtrowa, org. DK SM Janowo,  

w programie: Koperek i Kminek dla dzieci, BIG BAND pod kierunkiem 
Ireneusza Strońskiego, Piosenki Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu 
aktorów Teatru Dramatycznego w Elblągu pt. „A my róbmy swoje...”,  
White Room,  rock&roll. Ponadto: konkursy z udziałem naszych zwierząt, 
porady weterynaryjne, psie zaprzęgi. Koniecznie przyprowad ź swoje 
zwierzaki ! 

 
17 (czwartek) godz. 18.00;  Wernisa ż wystawy Zofii Orczy ńskiej ; Miejski Dom 
Kultury ul. Mickiewicza 19; org. MDK 
 
19 (sobota) godz. 10.00; wycieczka rowerowa  - Rumia, Ł ężyce, Koleczkowo, 
Kielno, Rumia , zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, org. 
MDK 
godz.14.00; Orkan Rumia SSA – GOSRiT Luzino; mecz piłki no żnej 
juniorów „D1” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, 
org. Orkan Rumia SSA  
godz.17.00; OKS Janowo-Rumia – KS Chwaszczyno; mecz piłki no żnej 
seniorów klasa „A” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Gdyńska, org. OKS Janowo-Rumia 
 
20 (niedziela) godz. 10.00; XXV Bieg Pokoju , stadion Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 43, ulice Rumi, org. MOSiR  
godz. 11.00; SP SAPA Rumia Janowo – FC Gowidlino; mecz piłki no żnej 
juniorów „C2” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, 
org. SP SAPA Rumia Janowo  
godz. 15.00; OKS Janowo-Rumia – MKS Orkan Rumia; mecz piłki no żnej 
juniorów „B” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, org. 
OKS Janowo-Rumia 
 
24 (czwartek) godz. 10.00; XIII Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce Szkół 
Gimnazjalnych  i Podstawowych , Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR  
 
25 (piątek) godz. 10.00; XIII Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce Szkół 
Gimnazjalnych  i Podstawowych , Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji ul. Mickiewicza 43, org. MOSiR  
 
26 (sobota) godz. 9.30; wycieczka rowerowa  - Rumia, Kazimierz, 
Mosty, Mechelinki, Rewa, Rumia , zbiórka parking przy SP 9 ul. 
Stoczniowców, org. Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy 
DK SM Janowo  
godz.11.00; SALOS Rumia – Kaszuby Połchowo; mecz piłki no żnej 
juniorów „C1” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Gdyńska– Obsługuje p. Marek Żyła, org. SL SALOS Rumia 
godz.15.00; MKS Orkan Rumia – Orl ęta Reda; mecz piłki no żnej 
juniorów „B” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, 
org. MKS Orkan Rumia 
godz. 16.00; Orkan II Rumia SA – GKS Sierakowice; mecz piłki no żnej 
seniorów V Liga , stadion  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
ul. Mickiewicza 43, org. Orkan Rumia SSA 
godz. 18.00; Koncert Pie śni Patriotycznych  wykonawcy: Grzegorz 
Szymański – tenor, Dariusz Wójcik – bass; Miejski Dom Kultury ul. 
Mickiewicza 19; org. MDK 
 
27 (niedziela) godz.11.00; MKS Orkan Rumia – Jedynka Reda; mecz 
piłki no żnej juniorów „C1” , stadion  Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji ul. Mickiewicza 43, org. MKS Orkan Rumia 
godz.12.00; MKS Orkan Rumia – KP Sopot mecz; piłki no żnej juniorów 
„A” , boisko  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Gdyńska, org. MKS 
Orkan Rumia 
 
Zapraszamy do udziału w konkursach: literackim, plastycznym, 
fotograficznym pn. „Rumia znana i nieznana”  z okazji 55 – lecia 
nadania praw miejskich Rumi, organizowanych przez M iejski Dom 
Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19 – termin składan ia prac do 
30.09.2009r. (szczegóły: tel. 058 671-07-37, strona  www.rumia.eu )  
 

Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą na terenie Rumi 
 

Ogólnodost ępne Strefy Rekreacji Dzieci ęcej: 
„Sabata” – Powiatowy Zespół Placówek Szkolno Rewalidacyjno 
Wychowawczych, ul. Sabata 12, tel. 058 671-07-19  
„Starowiejska”  – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Starowiejska 
4, tel. 058 671-06-22  
„Grunwaldzka”  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 
Grunwaldzka 57, (lider – tel. 600-505-510, 508-405-403)  
 
„Blisko Boisko” – Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, tel. 058 671-01-40 
 
„Moje Boisko – ORLIK 2012” – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. 
Stoczniowców 6, tel. 058 671-29-17, (animator tel. kom. 519-102-398)  
 

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

Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio u organizatorów. 
Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian w programie. 



PRZETARGI OGŁOSZONE PRZEZ 
BURMISTRZA MIASTA RUMI 

 
Burmistrz Miasta Rumi 

 
Ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sp rzedaż 
nieruchomo ści niezabudowanych, stanowi ących własno ść Gminy Rumia: 
 
1) nieruchomość, położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Topolowej, 
składająca się z działki nr 252 o powierzchni 1203m2, zapisana w KW 68403, 
obręb 7.  Teren działki nr 252 nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego , 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. Wzdłuż granicy działki nr 252 przebiega sieć telefoniczna. 
Działka nr 252 stanowi grunt rolny, przy zbyciu tej nieruchomości Agencji 
Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwać prawo pierwokupu. Nabywca 
nieruchomości poniesie koszty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz 
koszty zawarcia umowy ostatecznej.   
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza 492.700,00zł netto + 22% podatek VA T.    Wadium –   
49.270,00zł    
Minimalne post ąpienie  - 4.930,00zł  
 
2) nieruchomość położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej, 
składająca się z działki nr 255 o powierzchni 1297m2, zapisana w KW 68403, 
obręb 7.  Teren działki nr 255 nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego , 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.  Na obrzeżach działki znajduje się sieć telefoniczna i gazowa 
oraz studzienka kanalizacyjna. Działka nr 252 stanowi grunt rolny, przy zbyciu 
tej nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnej będzie przysługiwać prawo 
pierwokupu. Nabywca nieruchomości poniesie koszty zawarcia warunkowej 
umowy sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy ostatecznej.  Nieruchomość jest 
bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  421.525,00zł netto + 22% podatek V AT.    Wadium –  
42.153,00zł    
Minimalne post ąpienie – 4.220,00zł  
 
3) nieruchomość położona w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. Jodłowej, 
składająca się z działki nr 256 o powierzchni 1260m2, zapisana w KW 68403, 
obręb 7.  Teren działki nr 256 nie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 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.  Na obrzeżach działki znajduje się sieć telefoniczna i gazowa, 
słup energetyczny i studzienka kanalizacyjna. Działka nr 256 stanowi grunt 
rolny, przy zbyciu tej nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnej będzie 
przysługiwać prawo pierwokupu. Nabywca nieruchomości poniesie koszty 
zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy 
ostatecznej. Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  409.500,00zł netto + 22% podatek V AT.    Wadium –   
40.950,00zł   
Minimalne post ąpienie – 4.100,00zł   
  
Drugie przetargi odb ędą się w dniu 30 wrze śnia 2009r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.   Warunkiem wzięcia 
udziału w przetargach jest wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 
2000 0100 w terminie  do dnia 23 wrze śnia               2009r.   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 przedło żyć 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. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania  przetargu, 
zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 
Burmistrz Miasta Rumi 

 
Ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sp rzedaż 
nieruchomo ści niezabudowanych, stanowi ących własno ść Gminy Rumia: 

 
1) nieruchomość położona w Rumi przy ul. Kolejowej, o łącznej powierzchni 
16704m2, składająca się z działki nr 45 o pow.14 828m2, zapisana w księdze 
wieczystej KW 15755, oraz działek nr nr 46/3 o pow.614m2, 38/7 o pow.223m2 
i 40/8 o pow.1039m2, zapisanych w księdze wieczystej KW 33850, obr.15. 
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 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. Działki nr 46/3, 40/8 i 38/7 
stanowią wydzieloną drogę dojazdową do działki nr 45. Na terenie działek 

znajduje się sieć energetyczna oraz usytuowane są słupy oświetleniowe. Na 
terenie działek nr nr 46/3, 40/8 i 38/7 rośnie szpaler drzew. Ponieważ działka nr 
45 stanowi grunt rolny przy zbyciu tej nieruchomości Agencji Nieruchomości 
Rolnej będzie przysługiwać prawo pierwokupu. Nabywca nieruchomości 
poniesie koszty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży oraz koszty zawarcia 
umowy ostatecznej. Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza   2.538.300,00 netto + 22% podatek VAT.    Wadium –  
253.830,00zł  
Minimalne post ąpienie – 25.390,00zł  
 
2) nieruchomość położona w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Żytniej, 
składająca się z działki nr 62/4 o powierzchni 6724m2 , zapisana w księdze 
wieczystej KW 43266, obr.1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomość leży w terenie zabudowy mieszkaniowo-
usługowej wielorodzinnej. Na terenie działki od strony ul. Grunwaldzkiej  
znajduje się sieć energetyczna. Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  2.185.300,00zł netto + 22% podatek  VAT.    Wadium –   
218.530,00zł  
Minimalne post ąpienie – 21.860,00zł  
 
Drugie przetargi odb ędą się w dniu  29 wrze śnia 2009r. o godzinie 12.00  w 
siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.   Warunkiem wzięcia 
udziału w przetargach jest wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Miasta 
Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 83510003 0000 2394 
2000 0100 w terminie  do dnia 22 wrze śnia 2009r.   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 
i w dniu przetargu przedło żyć 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. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, 
zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
  

Burmistrz Miasta Rumi 
 
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda ż nieruchomo ści 
niezabudowanej, poło żonej w Rumi przy ul. Kosynierów i ul. 
Kościuszki,  
 
składającej się z działki nr 35/6 o powierzchni 3093m2, zapisanej w KW 
31955, obręb 8,  stanowiącej własność Gminy Rumia. 
Zgodnie z decyzją Nr UA/BC-7331/61/2009 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.06.2009r. ustalającą warunki i szczegółowe zasady zabudowy oraz 
zagospodarowania nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi 
przy ul. Kosynierów i ul. Kościuszki, składającej się z ww. działki nr 35/6, 
nieruchomość ta przeznaczona jest pod zabudowę usługowo 
mieszkaniowo wielorodzinną.   
Na działce  znajduje się sieć energetyczna, kanalizacyjna, gazowa i 
wodociągowa. 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.   
Nieruchomość jest bez obciążeń i zobowiązań. 
Cena wywoławcza  1.855.800,00zł  netto + 22% podate k VAT.    
Wadium – 185.580,00zł  
Minimalne post ąpienie – 18.560,00zł  
Przetarg odb ędzie si ę w dniu 20 pa ździernika 2009r. o godzinie 12.00  
w siedzibie Urz ędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.  Warunkiem 
wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w kasie 
Urzędu Miasta Rumi lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 
83510003 0000 2394 2000 0100 w terminie  do dnia 13 pa ździernika            
2009r.  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, i w dniu przetargu przedło żyć 
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 
nieruchomości 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. Burmistrz Miasta 
zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art.38 ust.4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
 




