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OGŁOSZENIA
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6). Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, tel. (33) 4794 231, (33) 4794 230.
Ogłoszenia o przetargach w pełnej treści zostały zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

DZIERŻAWA - CEL REKREACYJNY
Uurmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że w dniu 16 października
2017 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie o godzinie
10:00 odbędzie się trzeci ustny przetarg nieograniczony na
zagospodarowanie w formie dzierżawy na czas nieokreślony,
z przeznaczeniem na cel rekreacyjny części nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Cieszyn, położonej przy ul. Działkowej w Cieszynie, oznaczonej jako działka 1/5 obr. 16, o pow.
307 m2. Stawka wyjściowa przyjęta do przetargów wynosi
0,30 zł/m2 . Stawka ta będzie stanowić podstawę do określenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, płatnego do
31 marca każdego roku, przy czym czynsz ten będzie podlegać
rocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Uzyskana w przetargu stawka
czynszu dzierżawnego zostanie zwiększona o obowiązującą
stawkę podatku VAT (aktualnie 23%). Termin wpłacenia wadium upływa 12 października 2017 r.
Z uwagi na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego obszaru pod projektowaną drogę, na dzierżawionych gruntach nie można wznosić budynków
i budowli trwale związanych z gruntem, a w przypadku rozwiązania umów dzierżawy wszelkie nakłady, ulepszenia przedmiotu
dzierżawy i nasadzenia, o ile nie ma możliwości ich zabrania przez
dzierżawcę, nie podlegają zwrotowi. Gmina Cieszyn w wieloletniej
prognozie finansowej nie planuje na najbliższe lata budowy drogi.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz
na tablicy Ogłoszeń UM w Cieszynie.
Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod numerem telefonu (33)4794 230 lub (33) 4794 237

PRZYPOMNIENIE
Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.10.2017 r. upływa
termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2017 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:
www.bip.um.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl.

UWAGA - OBOWIĄZEK DERATYZACJI
Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresach od 1 do 30 marca i od 1
do 31 października oraz w każdym momencie pojawienia się
gryzoni. Obowiązek ten wynika z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXVII/146/15 z dnia
30 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 348).

Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane
budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz gospodarstwa rolne.
Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości:
1. Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.
2. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo
Zdrowia i Opieki społecznej lub posiadających atest Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie.
3. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:
dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć
gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np.
otwory w drzwiach, podłogach,
usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady
mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.
4. Preparaty należy wyłożyć zgodnie z instrukcją zastosowania
w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności: na
podwórzach, w osłonach śmietnikowych, na strychach, w piwnicach i budynkach gospodarczych. Preparat należy umieszczać
w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania, itp. W miejscach wyłożenia preparatów należy nakleić ulotkę ostrzegającą
o deratyzacji o treści: „UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania
gryzoni! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”
Ulotka powinna zawierać datę przeprowadzania deratyzacji. Po
zakończeniu deratyzacji ulotki należy usunąć.
5. Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla kotów wolno
żyjących oraz ptaków. W trakcie wyłożenia preparatów należy
zwiększyć nadzór nad dziećmi, aby nie przebywały same w miejscach wyłożenia preparatów.
6. W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych
oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco
usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych
w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu.
7. Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty
do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji
preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.
8. Wskazane jest, aby w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły firmy posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
Uwaga! Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z:
art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289)
art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę czterech nieruchomości gruntowych, każda
o powierzchni ok. 1,00 m² położonych na terenie cmentarzy
komunalnych przy ul. Katowickiej (2x1,00m²), przy ul. Hallera (1x1,00m²) oraz ul. Ładnej (1x1,00m²) na czas określony,
z przeznaczeniem na postawienie automatu z wkładami do
zniczy. Przetarg odbędzie się w Dziale Cmentarzy przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie, w dniu 13 października 2017r. o godz.
10.00. Szczegółowych informacji udziela Dział Cmentarzy, tel.
33 8521136.

