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ogłoszenia i komunikaty
Oddając elektrośmieci
– wspierasz szkoły

15

Cieszyńska Rada Seniorów

KROK 2. Mieszkaniec powinien pobrać kupon
za oddany odpad, a następnie przekazać go wybranej przez siebie szkole.
Poniżej wykaz szkół podstawowych, które zadeklarowały chęć udziału w zbiórce, a tym samym
chęć przyjęcia kuponów od mieszkańców: SP1,
ul. Matejki 3, SP2 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Chopina 37, SP3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka, ul. gen. J. Hallera 8, SP4, ul. Pl. Wolności 7a, SP6, ul. Katowicka 68, SP7, ul. Bielska 247,
Katolicka SP im. „Świętej Rodziny”, ul. Błogocka 19,
SP Towarzystwa Ewangelickiego, pl. Kościelny 5,
Alternatywna SP, ul. Czytelni Ludowej 4.
Przypominamy, co kryje się pod nazwą elektrośmieć i jakie odpady zaliczamy do tej kategorii: Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub
zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony,
świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki
i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na
baterie/akumulatory.
Więcej na temat funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Cieszyn, w tym m.in. informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
można znaleźć na stronie www.um.cieszyn.pl/
smieci, w zakładce selektywna zbiórka.

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór
na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów. Celem działania Cieszyńskiej Rady Seniorów jest
integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych – seniorów. Członkiem
Rady może być osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Cieszynie i uzyska poparcie co najmniej 25 osób, mających również stałe miejsce
zamieszkania w Cieszynie. Osoba może udzielić
poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi na
członka Rady. Udzielenie poparcia przez tę samą
osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady
skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu
poparcia dla tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach. Podmiot działający na rzecz
osób starszych może zgłosić jednego kandydata
do Rady spośród swoich członków lub innych
osób, które mają stałe miejsce zamieszkania
w Cieszynie i powinien być podpisany zgodnie
z zasadą reprezentacji danego podmiotu.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w punkcie obsługi klientów
w Cieszynie, Ratusz, ul. Rynek 1 w terminie do
30 października 2015 roku. Wzory formularzy
zgłoszeń i list poparcia można odbierać w Biurze
Rady Miejskiej (pok. nr 203, II piętro) lub pobrać
w BIP UM (zakładka: Cieszyńska Rada Seniorów).
Burmistrz Miasta Cieszyna

Nieruchomość na sprzedaż

Przebudowa sieci cieplnej

Nowa inwestycja

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Zamarskiej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 3/9 obr. 14
o pow.751 m2, obj. KW nr BB1C/00037923/2 Sądu
Rejonowego w Cieszynie.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada
2015 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00. Przetarg jest
ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do dz. 3/9 obr. 14. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 23500 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
osobiste lub pisemne zgłoszenie do Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu
przez osoby spełniające warunki przetargu
(właściciele działek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości
2350 zł, w terminie do dnia 12 listopada 2015 r.
Dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: grunty@um.cieszyn.pl. Wadium należy
wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego
w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985
8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało
zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.
Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod numerami telefonów 33 4794 230
lub 33 4794 234.
Wydział GN

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko. Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia,
że w dniu 12 października 2015 r. na wniosek
złożony przez Energetykę Cieszyńską Sp. z o.o.,
ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, została wydana
decyzja znak OŚR.6220.13.2015.3 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci cieplnej odgałęzienia
magistrali wschód na odcinku od ul. Liburnia do
ul. Moniuszki w Cieszynie, zlokalizowanego na
działkach nr 17/12, 17/75, 17/66 17/67, 17/74,
17/53, 11/1, 17/42, 17/35, 17/33, 17/27 w obrębie 31 oraz na działce nr 19 w obrębie 33.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,
w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach oraz opinią sanitarną
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Cieszynie, Ratusz, Rynek 1, pokój
nr 117, w godzinach pracy Urzędu.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podstawie
art. 85 ust. 3 ustawy z nia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 5 października 2015 r., na wniosek pana Zbigniewa Radzyńskiego – pełnomocnika
inwestora – firmy ADV XXVIII POR Property Investment Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowo-Akcyjna, Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 38, została
wydana decyzja znak OŚR.6220.11.2015.3 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie obiektu usługowego wraz
z infrastrukturą techniczną, przyłączami kanalizacji deszczowej, miejscami postojowymi, drogami
wewnętrznymi, rozbiórka instalacji zewnętrznych
w Cieszynie na działkach nr 181/13, 179/2, 114/5,
111/3, 112/5 w obr. 68.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym
z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, można
zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Ratusz, Rynek 1,
pokój nr 117, w godzinach pracy Urzędu.

Najem lokalu

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone
na tablicy ogłoszeń ZBM (ul. Liburnia 2a, parter)
oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
www.bip.zbm.cieszyn.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w ZBM ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18,
tel. 33 852 37 52.
ZBM

Fot. Wydział GN

28 października w godz. 15.00-18.00, ul. gen.
J. Hallera 8 – SP3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka oraz 4 listopada w godz.
15.00-18.00, ul. Filasiewicza 7 – teren Spółdzielni
Mieszkaniowej Cieszynianka będą odbierane elektrośmieci. Celem akcji Moje miasto bez elektrośmieci jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego poprzez zorganizowanie mobilnych punktów zbiórki odpadów, do których mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać elektrośmieci.
Wymiernym efektem akcji – oczywiście oprócz
właściwego zagospodarowania elektrośmieci –
jest fakt, że za oddany sprzęt mieszkańcy otrzymują kupony, które mogą przekazać dowolnej
cieszyńskiej szkole podstawowej. Z kolei szkoły za
przekazane od mieszkańców kupony, po przystąpieniu do programu, będą miały możliwość bezpłatnego pozyskania pomocy dydaktycznych czy
wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych, których fundatorem jest ww. organizacja. Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
Apelujemy do mieszańców o włączenie się akcji.
KROK 1. Przyniesienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych
dniach, godzinach do miejsc zbiórki.

Wydział OŚR

Z upoważnienia Burmistrza Miasta
Aleksander Dorda
Naczelnik Wydziału OŚR

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp.
z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego,
lokal użytkowy położony na parterze budynku nr 9 przy ul. Stary Targ w Cieszynie o powierzchni użytkowej 11.70 m2, na prowadzenie
dowolnej działalności gospodarczej.
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