
16 ogłoszenia i komunikaty

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie har-
monogramu robót budowlano-montażowych związanych z budową sie-
ci cieplnej rozdzielczej oraz przyłączy odbiorczych do budynków przy 
Pl. Św. Krzyża 1, ul. Sejmowej 1 i 2 oraz ul. Głębokiej 13 w ramach przed-
sięwzięcia pn.: „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt 
pilotażowy”.

Z uwagi na dotychczas sprawnie prowadzone prace i badania archeolo-
giczne podczas realizacji etapu 1 inwestycji, możliwe jest wcześniejsze 
rozpoczęcie robót w zakresie etapu 3. W związku z powyższym planowany 
termin prowadzenia prac etapu 3 ulega przesunięciu z czerwca br. na okres 
od końca kwietnia do połowy czerwca. Termin rozpoczęcia robót w zakre-
sie etapu 3 to 27.04.2015 r.

Powyższa zmiana harmonogramu robót zapewni zakończenie prac 
na ul. Głębokiej przed dniem 19.06.2015 r. i umożliwi bezkolizyjny prze-
marsz pochodu podczas „Święta Trzech Braci”.

Aktualne okresy realizacji poszczególnych etapów są następujące:
Etap 1 - marzec – kwiecień 2015 r.,
Etap 2 - maj 2015 r.,
Etap 3 - kwiecień – pierwsza połowa czerwca 2015 r.,
Etap 4 - lipiec 2015 r.
Jednocześnie zapewniamy, iż w dalszym ciągu dołożymy wszelkich sta-

rań, aby przedmiotowe roboty były prowadzone sprawnie i zostały moż-
liwie jak najszybciej zakończone. Ponadto gwarantujemy uporządkowanie 
i odtworzenie terenu robót do stanu sprzed ich rozpoczęcia.

Za wynikłe z tytułu prowadzenia przedmiotowych robót budowlano-
-montażowych utrudnienia z góry przepraszamy.

Energetyka Cieszyńska

Punkt Konsultacyjny

W Zamku Cieszyn działa Punkt Konsultacyj-
ny, z którego oferty mogą skorzystać zarówno 
przedsiębiorcy, jak i osoby planujące rozpoczę-
cie działalności gospodarczej. 

To miejsce, w którym można uzyskać informa-
cje oraz porady związane z założeniem lub pro-
wadzeniem własnej firmy oraz poszukiwaniem 
różnych źródeł finansowania działalności.

Punkt działa w budynku Oranżerii Zamku 
Cieszyn (ul. Zamkowa 3 abc, parter). 

Konsultacje udzielane są po wcześniejszym 
umówieniu spotkania osobiście, 

telefonicznie (33 851 08 21 w. 22) bądź mailo-
wo (pk@zamekcieszyn.pl).

Mieszkańcy Cieszyna mogą korzystać z usług 
Punktu Konsultacyjnego bezpłatnie, pozostałe 
osoby – odpłatnie. 

Usługi obejmują porady z zakresu:
• administracyjno-prawnych aspektów zakła-

dania, prowadzenia i zawieszania działalności 
gospodarczej,

• finansów,  prawa, księgowości i podatków, 
• finansowania zakładania, prowadzenia 

działalności gospodarczej z różnych źródeł (w 
tym Powiatowy Urząd Pracy, fundusze pożycz-
kowe, fundusze krajowe i unijne),

• programów wsparcia oferowanych przez in-
stytucje otoczenia biznesu, 

w tym m.in.: Bielskie Centrum Przedsiębior-
czości, Fundusz Górnośląski S.A. oraz Śląskie 
Centrum Przedsiębiorczości,

• informacji administracyjno-prawnych zwią-
zanych z rynkiem czeskim.

Cennik usług dla przedsiębiorców i osób pla-
nujących założyć działalność gospodarczą:

Usługi informacyjne dla osób z poza Gminy 
Cieszyn – 30 zł za każde rozpoczęte 30 minut.

Podana kwota zawiera podatek VAT.
Zamek Cieszyn

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabu-
dowanej nieruchomości gruntowej położonej 
w Cieszynie przy ul. Śniegonia, oznaczonej jako 
działka nr 8/118 obr. 52 o pow. 98 m2, obj. KW 
nr BB1C/00048025/7 Sądu Rejonowego w Cie-
szynie. 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetar-
gu nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zo-
bowiązań.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku 
od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 
2015 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
8200 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wy-
sokości 820 zł do dnia 3 czerwca 2015 r., prze-
lewem 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 kon-
to Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zosta-
ło zamieszczone na stronie internetowej bip.
um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM 
w Cieszynie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, 
tel. 33/4794 234, 33/4794 230.

Wydział GN

Nieruchomość na sprzedaż przy ul. Śniegonia.
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Będą sprawdzać azbest

Urząd Miasta Cieszyn informuje, iż w dniach 
od 04.05.2015 r. do 31.05.2015 r. na terenie 
Miasta Cieszyn przeprowadzana będzie inwen-
taryzacja wyrobów zawierających azbest (eter-
nit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład 
Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą 
w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10. 

Podczas inwentaryzacji pracownicy fir-
my Eko-precyzja sporządzać będą ankietę, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców  
o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wyko-
nywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość podania informacji na te-
mat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez 
formularz na stronie internetowej: www.eko-
-precyzja.eu/azbest.

Zarządcy obiektów, w których występują 
ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego 
faktu w Urzędzie Miasta Cieszyn lub bezpośred-
nio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-
-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwo-
li pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie  
i utylizację wyrobów zawierających azbest z te-
renu Miasta Cieszyn. Osoby, które nie będą uję-
te w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na 
uzyskanie ww. dofinansowania.

Zadanie współfinansowane jest przez Minister-
stwo Gospodarki w ramach Konkursu Azbest 2015!

Wydział OŚR

Staż na Zamku

Poszukujemy na staż w Zamku Cieszyn osób 
gotowych zaangażować się w działania zwią-
zane z przedsiębiorczością, designem i tury-
styką. Mile widziane są osoby z entuzjastycz-
nym nastawieniem do świata, interesujące się 
designem i innowacyjną przedsiębiorczością, 
pragnące zdobyć doświadczenie. Staż z Powia-
towego Urzędu Pracy w Cieszynie rozpocz-
nie się 1 czerwca i potrwa do końca listopada 
2015 roku. Więcej informacji można uzyskać 
dzwoniąc pod numer 33 851 08 21 w. 10 lub pi-
sząc na: info@zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn


