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OGŁOSZENIA

SPRZEDAŻ POJAZDU ELEKTRYCZNEGO
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. Ogłasza ustny
przetarg nieograniczony w trybie licytacji na zbycie pojazdu elektrycznego ITAL-CAR ATTIVA rok produkcji 2009 rok, cena wywoławcza 1.600,00zł.Przetarg odbędzie się w budynku przy ul. Poprzeczna 6, w dniu 24.04.2018r. o godz. 10:00 w biurze działu TR.
Oględziny pojazdu można przeprowadzać przy ul. Poprzeczna 6
w godz. od 8-10:00 w dni robocze.
Osoby biorące udział w licytacji powinny zgłosić się osobiście
w dniu przetargu z dowodem osobistym. Prowadzący przetarg
może w każdej chwili przerwać przetarg i zażądać przeprowadzenia
go w innym terminie. Szczegółowych informacji udziela Kierownik
działu TR tel. 33/851-33-87 lub majster tel. 33/85-20-729

PŁATNOŚĆ ZA I KWARTAŁ OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.04.2018 r. upływa
termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r.
Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie
do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których należność jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz
Wspólnoty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 479 43 18, 33 479 43 17, lub na stronach internetowych:
http://bip.um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/.

Wiadomości Ratuszowe

WYNAJEM NIERUCHOMOSCI NA
DWORCU
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas nieokreślony
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, obejmujący lokal użytkowy o pow. 125,50 m2, położony w budynku dworca
przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie (dz. nr 16/7, obr. 33, obj. księgą
wieczystą nr BB1C/00098681/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie),
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo-usługowej, wraz z fragmentem parkingu o pow. 60,00 m2 (5 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych).
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od 27 marca
2018 r. do 17 kwietnia 2018 r.

UŻYCZENIE NA CZAS OKREŚLONY
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził do
oddania w użyczenie na czas określony 10 lat, wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Wałowej 4 oznaczoną jako działki nr 18/5
i 19 obr. 25 o łącznej pow. 0,8584 ha zabudowane obiektami o charakterze produkcyjno-magazynowym, stacją
trafo i budynkiem portierni. Przedmiotową nieruchomość
przeznaczono do oddania w użyczenie z przeznaczeniem
na prowadzenie Centrum Edukacji Socjalnej.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres
od 26 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

MOBILNA APLIKACJA
WYWOZIK CIESZYN
Przypominamy, że mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłatnie pobierać na urządzenia mobilne aplikację WYWOZIK
CIESZYN, dzięki której można mieć bieżący dostęp do informacji o gospodarce odpadami na terenie naszej gminy.
Dzięki aplikacji dowiesz się o:
terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego),
terminach płatności,
zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
aktualnościach związanych z tematyką: odbioru odpadów, segregacji, promocji, konkursów,
danych kontaktowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Dodatkowo aplikacja umożliwia:
ustawienie alarmu przypominającego o zbliżającym się terminie wywozu odpadów,
wysyłanie reklamacji odnośnie braku odbioru odpadów,
uszkodzonego pojemnika itp.
Aplikację WYWOZIK CIESZYN może pobrać bezpłatnie każdy
mieszkaniec Miasta Cieszyn. Jest ona dostępna po wpisaniu nazwy WYWOZIK CIESZYN w wyszukiwarce danego sklepu:
Google Play – dla użytkowników Androida,
AppStore – dla użytkowników systemu iOS,
Sklep Microsoft – dla użytkowników systemu Windows Phone.

