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URZĘDOWE [1]

[2]
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) [2]
18/06/2021
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nieruchomości oraz zarządca budynków i lokali ma obowiązek
złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną lub w wersji papierowej
w Urzędzie Miejskim w Augustowie.
Czytaj więcej » [2]
URZĘDOWE [1]

[3]
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę - czerwiec 2021 [3]
18/06/2021
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej i stronie
internetowej Urzędu zamieszczono wykaz nieruchomości położonych w Augustowie przeznaczonych
do sprzedaży oraz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat. Wykaz został wywieszony
na okres od18.06.2021 r. do 09.07.2021 r.
Czytaj więcej » [3]
SPOŁECZNE [4]

[5]
Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW na 18 i 19 czerwca 2021 roku [5]
18/06/2021
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące
wystąpienia upałów
Czytaj więcej » [5]
URZĘDOWE [1]
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[6]
Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie [6]
15/06/2021
21 czerwca 2021 r. o godz. 12.30 odbędzie się, w trybie zdalnym posiedzenie Komisji skarg,
wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Czytaj więcej » [6]
URZĘDOWE [1]

[7]
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - czerwiec 2021 [7]
15/06/2021
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej i stronie
internetowej Urzędu zamieszczono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonych w Augustowie. Wykaz
został wywieszony na okres od 15.06.2021r. do 06.07.2021 r.
Czytaj więcej » [7]
SPOŁECZNE [4]

[8]
Pokaz maszyn leśnych w Augustowie [8]
14/06/2021
W sobotę, 26 czerwca na terenie Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej odbędzie się 17.
edycja Forest SHOW. To pierwsza impreza tego rodzaju na Suwalszczyźnie. Wydarzenie patronatem
objął Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Start godz. 9.00.
Czytaj więcej » [8]
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