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Kluby radnych zapraszają 
Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą po-

mocą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie podo-
ba? Radni zapraszają do rozmów w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro).

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę 
w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem tygo-
dnia, w którym odbywa się sesja).

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społeczne-
go (CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek 
w godz. od 16.30 do 17.30. 

Spotkajmy się w działaniu! UM Cieszyn
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Dyżury prezydium Rady

Uprzejmie informujemy, że w Ratuszu, pokój 
nr 204 (II piętro), członkowie prezydium Rady 
Miejskiej w Cieszynie pełnią dyżury:

• Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof 
Kasztura, w każdą środę od godz. 16.00 do 17.00

• Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Janina 
Cichomska, w każdy piątek od godz. 12.00 do 13.00

• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – An-
drzej Surzycki, w każdy poniedziałek od godz. 
15.30 do 16.30.
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Anonimowe spotkania
• Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cie-

szynie, Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A, spotka-
nia w poniedziałki w godz. 17.00-19.00. 

• Grupa Na Rynku, ul. Szersznika – klasztor 
oo. Franciszkanów – piwnica pod Aniołami, piąt-
ki godz. 16.00-18.00.

• Klub Abstynenta Familia – telefon trzeźwo-
ści 33 852 40 00, czynny w godzinach pracy klu-
bu: poniedziałki, czwartki i piątki od 16.00 do 
20.00 oraz we wtorki i środy od 11.00 do 15.00.

Organizowane spotkania to szansa dla uzależ-
nionych, którzy szukają pomocy.

Organizatorzy
Zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszam przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych działających na rzecz 
mieszkańców Cieszyna na Spotkanie Nowo-
roczne, które odbędzie się 16 stycznia 2017 r. 
o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Ratusza.

Ze względów organizacyjnych proszę o wytypo-
wanie jednego przedstawiciela państwa organiza-
cji i potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12 stycz-
nia 2017 r. na e-maila: kultura2@um.cieszyn.pl.

Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna

Dyskusja nad promocją Cieszyna 
Doraźna Komisja Rady Miejskiej Cieszyna 

do spraw restrukturyzacji sportu i promocji 
miasta zaprasza wszystkich przedsiębiorców 
z terenu Cieszyna, zajmujących się szeroko ro-
zumianą działalnością w branży turystycznej 
(właściciele biur turystycznych, obiektów noc-
legowych, obiektów gastronomicznych itp.) 
do udziału w posiedzeniu ww. komisji, któ-
re odbędzie się dnia 11 stycznia 2017 roku 
o godz. 16.00 w sali nr 205 Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie. 

Tematem spotkania będzie dyskusja na temat 
promocji Cieszyna, jako miejsca atrakcyjnego 
dla turystów.

Łukasz Bielski, przewodniczący komisji

Nieruchomości na sprzedaż
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego niżej wymienione nieruchomości 
gruntowe położone w Cieszynie w rejonie ul. Ja-
strzębiej oznaczone w ewidencji gruntów jako:

• działka nr 72/3 obr. 77 o pow. 691 m2, zapi-
sana w księdze wieczystej nr BB1C/00055775/1 
Sądu Rejonowego w Cieszynie,

• działka nr 72/4 obr. 77 o pow. 692 m2, zapi-
sana w księdze wieczystej nr BB1C/00056680/5 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, I piętro, na 
okres od 6 grudnia 2016 r. do 7 stycznia 2017 r.

Wydział GN

Płatność za IV kwartał  
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 
15 stycznia 2017 r. upływa termin płatności 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za IV kwartał 2016 r.

Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
• na indywidualny rachunek bankowy prze-

znaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

• na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie 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 ko-
munalnymi, za których należność jest regulowana 
przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów: 33 479 43 18, 33 479 43 
17 lub na stronach internetowych: http://bip.
um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/.

Wydział FN

Przetarg na lokal użytkowy
Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie 

ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na uży-
wanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego położonego w budynku Miejskich Hal 
Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, stano-
wiącego własność Gminy Cieszyn, składającego się 
z pomieszczenia o powierzchni 120 m², na prowa-
dzenie w lokalu dowolnej działalności.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy 
najmu mogą składać oferty do dnia 12 stycznia 
2017 r. (czwartek) do godz. 9.00 w sekretariacie 
Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Liburnia 4, I piętro, 
pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z adnotacją 
Przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 120 m² 
przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 
12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 
w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg. Cena wy-
woławcza licytacji: 6,00 zł za 1m2 plus VAT. Wa-
runkiem przystąpienia do przetargu jest doko-
nanie przelewu na konto: ING Bank Śląski S. A. o/
Cieszyn Nr 29 1050 1083 1000 0022 8826 4480 
z dopiskiem: Wadium, przetarg na lokal użytkowy 
o powierzchni 120 m² przy ul. Stawowej 6 w Cie-
szynie do dnia 12 stycznia 2017 r. (czwartek) do 
godz. 9.00 wadium w wysokości 720,00 zł (słow-
nie: siedemset dwadzieścia złotych).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu 
lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 
3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Oferent, który wygra przetarg, zo-
bowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy 
najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych 
dokumentów, nie później jednak niż w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, 
pod rygorem utraty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetar-
gu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 
opłat czynszu najmu lub innych należności MZD. 
Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega 
oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby lub instytu-
cje niezalegające z opłacaniem danin publicznych, 
nieposiadające nieuregulowanych w terminie zo-
bowiązań cywilnoprawnych oraz nieposiadające 
zaległości finansowych wobec: Urzędu Skarbowe-
go, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego 
Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie. 

Powyższe warunki dotyczące oferty podane 
w ogłoszeniu powinny być spełnione łącznie.
Niespełnienie jakiegokolwiek z nich powoduje 
wyłączenie oferenta z dalszej procedury prze-
targowej – licytacji.

Oferta musi zawierać: dane oferenta, określe-
nie sposobu zagospodarowania lokalu, oświad-
czenie o niezaleganiu z opłacaniem składek wo-
bec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin 
publicznych, nieposiadaniu nieuregulowanych, 
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem tech-
nicznym lokalu oraz projektem umowy najmu 
i ich akceptacja, dowód uiszczenia wadium, pod-
pis oferenta, numer konta, na które należy zwró-
cić wpłacone wadium.

Formularz ofertowy, projekt umowy najmu są 
udostępnione do pobrania na stronie interneto-
wej www.bip.mzd.cieszyn.pl a także w siedzibie 
Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

W przypadku złożenia oferty nie na formula-
rzu ofertowym, oferta winna zawierać wszelkie 
informacje zawarte w formularzu ofertowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskim Zarządzie Dróg – Dział Targowisk 
Miejskich, ul. Stawowa 6, tel. 33 85 23 653.

MZD zastrzega sobie prawo do zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub 
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

MZD

Zmiana organizacji ruchu
Na fragmencie ul. Sejmowej – od ul. Trzech Braci 

do ul. Głębokiej – od 27 grudnia 2016 r. wprowa-
dzony został zgodnie z zatwierdzonym projektem 
docelowej organizacji ruchu MZD/D.500-28/16 
z dnia 3 grudnia 2016 r. całkowity zakaz zatrzy-
mywania się, a ponadto wyjazd z ul. Sejmowej bę-
dzie możliwy również w stronę Rynku. MZD


