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INFORMACJE  RADY  MIEJSKIEJ W MORĄGU  I  BURMISTRZA  MORĄGA

NR 361

BIP - Urząd Miejski w Morągu 

http://www.bip.morag.pl
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6 sierpnia 2021 r.

 

 

Należności z tytułu opłat i podatków można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Morągu: http://www.morag.pl
https://www.facebook.com

/gmina.morag

BURMISTRZ MORĄGA OGŁASZA:

- trzy I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Morąg, położonych przy ul. Generała 

Jana Henryka Dąbrowskiego w Morągu, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów            

i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działki nr: 125/18 o pow. 53 m2, 125/19 o pow. 39 

m2 oraz 125/20 o pow. 39 m2, opisanych w księdze wieczystej nr EL2O/00012982/4.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomości 

położone są na terenie z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia 

obsługi komunikacji – parkingi samochodowe, stacje paliw, garaże. Cena wywoławcza 

wynosi:

1.działka nr 125/18 – 6.530,00 zł , wadium 500,00 zł,

2.działka nr 125/19 – 4.910,00 zł , wadium 500,00 zł,

3.działka nr 125/20 – 4.910,00 zł , wadium 500,00 zł,

Przetargi odbędą się w dniu 30 sierpnia 2021 roku o godz. 11:00 (działka nr 125/18),            

o godz. 11:10 (działka nr 125/19), o godz. 11:20 (działka nr 125/20) w Urzędzie Miejskim     

w Morągu sala Nr 26. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 

wpłacą wadium w wyżej określonej wysokości, na rachunek nr 32 1160 2202 0000 0000 

6193 4146 najpóźniej  w dniu 25 sierpnia 2021 r. Na dowodzie wniesienia wadium należy 

wpisać numer działki, na kupno której zostało wniesione. 

- cztery II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Morąg, położonych przy ul. Śląskiej       

w Morągu, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg 

jako działki nr: 291 o powierzchni 619 m2, 292 o powierzchni 588 m2, 289/6 o powierzchni 

511 m2 i 289/7 o powierzchni 491 m2, dla których Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 

w Morągu Sądu Rejonowego w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL2O/00014409/8. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg 

ww. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem  „1ZD”                         

z podstawowym przeznaczeniem pod ogrody działkowe. Cena wywoławcza wynosi:

1.działka nr 291 – 11.990,00 zł, wadium 1.000,00 zł,

2.działka nr 292 – 11.400,00 zł, wadium 1.000,00 zł,

3.działka nr 289/6 – 9.950,00 zł, wadium 1.000,00 zł,

4.działka nr 289/7 – 8.510,00 zł, wadium 1.000,00 zł,

Przetargi odbędą się w dniu 30 sierpnia 2021 roku

o godz. 9:00 (działka nr 291), o godz. 9:10 (działka nr 292), o godz. 9:20 (działka nr 289/6),     

o godz. 9:30 (działka nr 289/7) w Urzędzie Miejskim w Morągu, sala nr 26.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium           

w wyżej określonej wysokości, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Morągu lub na 

rachunek nr 32 1160 2202 0000 0000 6193 4146, najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2021 r. Na 

dowodzie wniesienia wadium należy wpisać numer działki, na kupno której zostało 

wniesione. 

BURMISTRZ MORĄGA informuje, że 30.07.2021 r. na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Morągu (ul. 11 Listopada 9, Morąg) wywieszono, a także zamieszczono na 

stronach internetowych tut. Urzędu (bip.morag.pl, morag.pl) wykazy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy                  

i użyczenia.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Morągu,

 pok. nr 14, tel. (89) 757-22-31 wew. 34 lub 35.

INFORMACJE  ZAPRASZAMY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
-- „Dawno temu w Morągu – fotografie znalezione na starej kliszy” – wystawa 
fotograficzna.  Zapraszamy do 31.08.2021r., Wypożyczalnia dla Dorosłych MBP.
-- Narodowe Czytanie 2021 – w programie m. in. konkursy i wydarzenie na 
Facebooku. 02 - 04.09.2021 r. 
-- Kiermasz książek - 03.09.2021 r., godz. 14.00 – 16.00, przed budynkiem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Morągu.
-- „Zaczytaj się” – konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży.Oddział dla Dzieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.
-- „Bilet powrotny do biblioteki” – akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci             
i młodzieży. Oddział dla Dzieci MBP  w Morągu.
-- „Mała książka – wielki człowiek” – akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci        
w wieku przedszkolnym. 

MORĄSKI DOM KULTURY
-- 06-08-2021 – Koncert na tarasie - godz.18:30, Morąska Perła, wstęp wolny.

- 12-08-2021 – Wakacyjne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży – godz. 12:00 – 

sala MDK na poddaszu.

- 19-08-2021 – Rodzinne gry planszowe - godz. 12:00 – sala na poddaszu.

- 26-08-2021 – Zajęcia marki Sensoplastyka dla dzieci wraz opiekunami – godz. 

12:00 sala 202.
-- Rekrutacja na szkolenie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji 
cyfrowych” - Szkolenie on-line dzieci w wieku 10-14 lat. Zapisy telefoniczne 89 757-
26-40 do 13.08.2021 r. Zajęcia w każdy piątek o godzinie 18:00 + jedna sobota             
w miesiącu. Szczegóły na stronie mdk.morag.pl  

-- Konkurs fotograficzny „Pocztówka z wakacji” - Termin wysyłania prac do 

27.08.2021 r. na adres  lub wydrukowane w formacie mdk.pracowniaplastyczna@op.pl

21x30 na adres MDK. Szczegóły w regulaminie dostępnym mdk.morag.pl

-- Konkurs plastyczny "HULAJ DUSZA, LEKCJI NIE MA - WAKACJE 2021" -  

Termin wysyłania prac do 27.08.2021 r. Prace konkursowe należy złożyć w MDK,       

ul. Mickiewicza 19 w pokoju 305.

-- Konkurs na spot filmowy „Moje wakacje” – Termin wysyłania prac do 05.09.2021 

r. Spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką 

cyfrową oraz zapisany na płycie DVD, pen-drive lub innym nośniku. 

KINO
-- Propozycje kina Narie od 6 do 20 sierpnia: 

Kosmiczny mecz. Nowa era (dubbing) - b.o.; Ściema po Polsku   – od 13 lat;

Escape Room: Najlepsi z najlepszych  (napisy) – od 15 lat; Kraina smoków (dubbing) 

– b.o.; Małżeństwo na skróty (napisy)  – od 15 lat; Aż do śmierci  (napisy) – od 15 lat

SPISZ SIĘ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W MORĄGU!

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Morągu od poniedziałku do piątku   
w godz. 7:00 - 15:00 pełni dyżur rachmistrz spisowy. Każdy, kto nie ma 
możliwości spisać się przez Internet, może umówić wizytę z rachmistrzem  
(tel. 89 757 22 31) i spisać się w Urzędzie Miejskim.
Ponadto systematycznie organizowane są dyżury rachmistrzów na terenie 
Morąga oraz w miejscowościach wiejskich Gminy Morąg.

PAMIĘTAJ:
- jedna osoba spisuje wszystkich domowników zamieszkujących pod 
danym adresem;
- przygotuj wcześniej PESELE wszystkich domowników;
- udział w spisie jest OBOWIĄZKOWY!


