Urząd Gminy Rudka
BIP Gminy Rudka

Archiwum ogłoszeń 2013, 2014
Data

Treść ogłoszenia

17.12.2014 r.

UWAGA! Informacja w sprawie terminów zbiórki odpadów w grudniu
2014 r.

24.11.2014 r.

Informacja w sprawie pomocy dla rolników za szkody wyrządzone przez
dziki - termin składania wniosków do 28.11.2014 r.

21.10.2014 r.

ZMIANY W OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ I DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
NR 549 I 1073 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI RUDKA

20.10.2014 r.

Informacja o zakupie sprzętu ratowniczego dla OSP w Rudce

01.10.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż i
dzierżawę nieruchomości nr 549 i 1073 położonych w obrębie wsi Rudka

18.09.2014 r.

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości

18.08.2014 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

30.06.2014 r.

Informacja n.t. realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Rudka"

24.06.2014 r.

XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

12.06.2014 r.

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych
w obrębie gruntów wsi Rudka

19.05.2014 r.

Zaproszenie na spotkanie dla rolników

25.03.2014 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w
obrębie gruntów wsi Rudka

12.03.2014 r.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego uchylające rozporządzenie w
sprawie afrykańskiego pomoru świń

13.02.2014 r.

Ogłoszenie o wyłączeniach energii elektrycznej

18.12.2013 r.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

18.12.2013 r.

Zmiana terminów odbioru odpadów komunalnych w miesiącu grudniu

18.11.2013 r.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

14.11.2013 r.

Informacja

13.11.2013 r.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dotyczące afrykańskiego
pomoru świń

23.07.2013 r.

Obwieszczenie Starosty Bielskiego o udzieleniu pozwolenia na
szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu
oczyszczonych ścieków w Rudce.

dot. zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Rudce

Obwieszczenie Starosty Bielskiego o udzieleniu pozwolenia na

22.07.2013 r.

Obwieszczenie Starosty Bielskiego o udzieleniu pozwolenia na
szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych
na potrzeby stacji wodociągowej w Rudce.

15.07.2013 r.

Informacja dotycząca realizacji przez Gminę Rudka zadania pod
nazwą,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Rudka".

12.07.2013 r.

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sprzedaży działki oznaczonej
numerem geodezyjnym 162/2 położonej w obrębie gruntów wsi Olendy

03.07.2013 r.

Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania w
przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych na potrzeby
stacji wodociągowej w Rudce

03.07.2013 r.

Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania w
przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków
oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków w Rudce

18.06.2013 r.

Informacja dot. wyłączenia telewizyjnego sygnału analogowego

17.04.2013 r.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości nr gedezyjny 162/2 położonej w obrębie gruntów wsi
Olendy

25.03.2013 r.

Informacja dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

19.02.2013 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rudka zarządzone na dzień 21
kwietnia 2013 r.
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