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Działka w rejonie ul. Mickiewicza, zabudowana 
garażem, przeznaczona na sprzedaż.
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Sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
dz. 7/58 obr. 53 o pow. 0,0020 ha, zabudowanej 
murowanym garażem parterowym w zabu-
dowie szeregowej w Cieszynie w rejonie ulicy 
Mickiewicza, zapisanej w księdze wieczystej nr 
BB1C/00049091/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie 
oraz oddanie w użytkowanie wieczyste do dnia 
26.09.2031 udziału w 1/178 części działki nr 7/14 
obr. 53 o pow. 0,5960 ha zapisanej w księdze wie-
czystej nr BB1C/00048181/8 Sądu Rejonowego  
w Cieszynie. Powierzchnia użytkowa garażu wy-
nosi 16,97 m2. Cena wywoławcza do przetargu 
wynosi 13.000,- zł.

Zbycie pojazdu MZD:  
koparko-ładowarka

Miejski Zarząd Dróg ogłasza ustny przetarg 
nieograniczony w trybie licytacji na zbycie: ko-
parko-ładowarki BOREX, rok produkcji 1995.

Cena wywoławcza: 12 000,00 zł brutto.
Przetarg odbędzie się w Miejskim Zarządzie 

Dróg przy ul. Liburnia 4 w Cieszynie, w dniu 
2.04.2014 o godzinie 12.00 w sali narad MZD  
(I piętro).

Oględziny pojazdu można przeprowadzić na 
terenie siedziby MZD przy ul. Liburnia 4 w dni 
robocze, w godzinach od 7.00 do 13.00.

Osoby biorące udział w licytacji powinny 
zgłosić się w dniu przetargu osobiście z dowo-
dem osobistym.

Przeprowadzający przetarg może w każdej 
chwili przerwać przetarg i zażądać przepro-
wadzenia go w innym terminie, unieważniając 
w części lub w całości dotychczasowy przebieg 
przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Głów-
nego Mechanika, tel. 33 47 95 267.

Zbycie pojazdu MZD: samochód 
ciężarowy-samowyładowczy

Miejski Zarząd Dróg ogłasza ustny przetarg 
nieograniczony w trybie licytacji na zbycie: sa-
mochodu ciężarowego-samowyładowczego 
Multicar M25, rok produkcji 1986.

Cena wywoławcza: 4 000,00 zł brutto.
Przetarg odbędzie się w Miejskim Zarządzie Dróg 

przy ul. Liburnia 4 w Cieszynie, w dniu 2.04.2014  
o godzinie 11.00 w sali narad MZD (I piętro).

Oględziny pojazdu można przeprowadzić na 
terenie siedziby MZD przy ul. Liburnia 4 w dni 
robocze, w godzinach od 7.00 do 13.00.

Osoby biorące udział w licytacji powinny 
zgłosić się w dniu przetargu osobiście z dowo-
dem osobistym.

Przeprowadzający przetarg może w każdej 
chwili przerwać przetarg i zażądać przepro-
wadzenia go w innym terminie, unieważniając 
w części lub w całości dotychczasowy przebieg 
przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Głów-
nego Mechanika, tel. 33 47 95 267.

Zbycie pojazdu MZD:  
przyczepa uniwersalna

Miejski Zarząd Dróg ogłasza ustny przetarg 
nieograniczony w trybie licytacji na zbycie: 
przyczepy uniwersalnej Śrem P8-3/1, rok 
produkcji 1976.

Cena wywoławcza: 8 000,00 zł brutto.
Przetarg odbędzie się w Miejskim Zarządzie Dróg 

przy ul. Liburnia 4 w Cieszynie, w dniu 2.04.2014  
o godzinie 11.30 w sali narad MZD (I piętro).

Oględziny pojazdu można przeprowadzić na 
terenie siedziby MZD przy ul. Liburnia 4 w dni 
robocze, w godzinach od 7.00 do 13.00.

Osoby biorące udział w licytacji powinny 
zgłosić się w dniu przetargu osobiście z dowo-
dem osobistym.

Przeprowadzający przetarg może w każdej 
chwili przerwać przetarg i zażądać przepro-
wadzenia go w innym terminie, unieważniając 
w części lub w całości dotychczasowy przebieg 
przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Głów-
nego Mechanika, tel. 33 47 95 267

Dzierżawa. Cel rekreacyjny

Korekta deklaracji śmieciowych

Burmistrz Miasta Cieszyna uprzejmie informuje, że w przypadku nieruchomości, na które złożono 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie w dziale B.3. poda-
no nazwę ulicy wraz z numerem działki i obrębu, w momencie nadania numeru nieruchomości należy 
złożyć stosowną korektę deklaracji, wpisując numer domu.            Wydział OŚR UM

Działka przy ul. Mickiewicza przeznaczona do 
dzierżawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 
2014 r. w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00. Nieru-
chomość zostanie udostępniona do obejrzenia  
w dniu 8 kwietnia 2014 r. w godz. 12.00-12.30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wy-
sokości 1.300,- zł. Wadium należy wnieść w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 
2014 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego 
ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 
1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty 
wadium uważa się wpływ środków finansowych 
na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. 
zm.) sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie,  
tel. 33 4794 234, 33 4794 230.  Szczegółowe ogło-
szenie o przetargu zostało zamieszczone na stro-
nie internetowej bip.um.cieszyn.pl, miastocieszyn.
geoportal2.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cie-
szynie.

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza II ustny 
przetarg nieograniczony na zagospodarowanie 
w formie dzierżawy z przeznaczeniem na cel re-
kreacyjny nieruchomości Gminy Cieszyn.
Położenie nieruchomości: Cieszyn, rejon  
ul. A. Mickiewicza
Oznaczenie nieruchomości: działka nr 2/103 
obr. 57 oraz udział w 1/14 części działki dojaz-
dowej nr 2/107 obr. 57 
Powierzchnia: dz. nr 2/103 obr. 57: 0,0367 ha, 
dz. nr 2/107 obr. 57: 0,0415 ha 
Okres dzierżawy: czas nieoznaczony
Księga wieczysta Sądu Rejonowego w Cieszynie 
nr BB1C/00047759/4
Użytek gruntu: PsIV
Data i miejsce przetargu: 15 kwietnia br. sala 
nr 13 Urzędu Miejskiego w Cieszynie o g. 10.00 
Data oględzin: 7 kwietnia 2014 r. w g. 10.00-10.30

Stawka wyjściowa przyjęta do przetargu wy-
nosi 0,45 zł/m2 (roczny czynsz dzierżawny wyli-
czony wg stawki wywoławczej wynosi 178,49 zł 
+ 23% podatku VAT). Stawka ta będzie stanowić 
podstawę do określenia wysokości rocznego czyn-
szu dzierżawnego, płatnego do 31 marca każdego 
roku, przy czym czynsz ten będzie podlegać rocz-
nej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych. Warunkiem 
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 100,- zł. Wadium należy wnieść prze-
lewem na konto bankowe bądź wpłatą gotówko-
wą na konto bankowe do dnia 10 kwietnia 2014 r.  
Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu 
środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr  
44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 . 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało za-
mieszczone na stronie internetowej www.um.cie-
szyn.pl (zakładka Przetargi nieruchomości) oraz 
na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie. Bliższych in-
formacji w tej sprawie można zasięgnąć pod nume-
rem telefonu 33 4794 237 lub 33 4794 230. 


