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ogłoszenia i komunikaty
Projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującej teren położony po północnej stronie ul. Wiślańskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz.199)
oraz uchwały Nr LII/508/14 z dnia 30 października 2014 r. Rady Miejskiej
Cieszyna zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna
obejmującej teren położony po północnej stronie ul. Wiślańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 października 2015 r.
do 9 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1
(Ratusz), pok. 216, II piętro, w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
można się również zapoznać na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego
w Cieszynie, w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne – Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 26 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 126, I piętro, o godz.15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2015 r.
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Nieruchomość na sprzedaż
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 23.500,- 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 2.350,- 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

Zmiana oznakowania
na ul. Limanowskiego
Informujemy, że komisja Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego działająca przy Miejskim Zarządzie Dróg pozytywnie zaopiniowała złożony
wniosek o zmianę znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” na znak B-20 „stop” przy wlocie ul. Limanowskiego do ul. Pokoju.
Takie rozwiązanie komisja uznaje za wystarczające i niewymagające dodatkowego montażu
lustra drogowego.
Zmiana oznakowania została wykonana końcem września 2015 roku.
MZD
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Nabór do Cieszyńskiej Rady Seniorów
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków Cieszyńskiej
Rady Seniorów. Celem działania Cieszyńskiej Rady Seniorów jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych – seniorów.
Rada Seniorów zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
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 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 43-400 Cieszyn, Rynek 1 (pok. nr 203 II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (zakładka: Cieszyńska Rada Seniorów).
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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 numerem telefonu 33 4794 230 lub
33 4794 234.
Wydział GN

Termin płatności za III kwartał
Uprzejmie przypominamy Państwu, że
15 października mija termin płatności opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
III kwartał 2015 r. Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
• na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
• 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 spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 479 43 18, 33 479 43 17, lub na
stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl oraz
www.um.cieszyn.pl.
UM Cieszyn

Najem lokalu
Zbycie lokalu na rzecz najemcy
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że
przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokal
mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. Strzelców
Podhalańskich 5 w Cieszynie wraz z udziałem
w nieruchomości gruntowej i części wspólnych
budynku w 3523/79798 części.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres 21 dni, tj. od dnia 30 września
2015 r. do dnia 20 października 2015 r.
UM Cieszyn

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie
Sp. z o. o. informuje, że przeznacza do najmu,
w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, lokal użytkowy położony na wysokim parterze budynku nr 32 przy ul. Głębokiej w Cieszynie (wejście do lokalu od ul. Kominiarskiej)
o powierzchni użytkowej 26,63 m2 .
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone
na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. (ul. Liburnia 2a,
parter) oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie
Spółka z o. o. www.bip.zbm.cieszyn.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka
z o. o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel.
33 852 37 52.
ZBM

