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Tydzień Zdrowia w Zakopanem!
Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zaprasza mieszkańców
Zakopanego na Tydzień Zdrowia w Zakopanem, który będzie miał
miejsce w dniach 21-28 września 2014 r. W programie m.in.:
21.09, godz. 10.00-16.00 DZIEŃ ZDROWIA DLA SENIORA
- sala obrad, Urząd Miasta Zakopane
Wydarzenie jest częścią Ogólnopolskiego Projektu „Głos Seniora” i ma
na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów. W ramach Dnia Zdrowia wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wykonania
darmowych badań medycznych. Będą
to m.in.: pomiar tkanki tłuszczowej czy
konsultacje z dietetykiem z Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie. Ponadto będzie można zapoznać się z ofertą różnych firm
medycznych, które również będą oferować darmowe badania w tym dniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie MANKO.
25-27.09, godz. 9.00-16.00 DARMOWE BADANIA MAMMOGRAFICZNE - Mammobus na placu
Niepodległości
Bezpłatne badania mammograficzne są skierowane do kobiet w wie-

ku 50-69 lat (ur. 1964-1945), które takie
badanie mogą wykonywać co 24 miesiące lub w przypadku stwierdzonej
choroby nowotworowej piersi w najbliższej rodzinie (matka, siostra, córka) po upływie 12 miesięcy od daty poprzedniego badania. W celu dokonania
rejestracji prosimy dzwonić pod nr tel.:
(12) 633 02 18 lub 501 620 281 od
poniedziałku do piątku w godz. 9.0017.00. Realizatorem badań jest Centrum Medyczne Maszachaba.
26-28.09 - BEZPŁATNE BADANIA TARCZYCY - Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Balzera 15
Możliwość bezpłatnego wykonania badania poziomu TSH we krwi
i USG tarczycy. Badanie zakończone będzie konsultacją przeprowadzoną przez lekarza specjalistę z dziedziny endokrynologii. Liczba miejsc jest
ograniczona - chętni mogą się rejestrować pod nrem tel. (12) 424 75 27, od
poniedziałku do piątku w godz. 14.00-

15.30 (dotyczy osób zameldowanych
na pobyt stały w Zakopanem). Badania
przeprowadzane będą również w terminie 12-14.09 oraz 10-12.10. Realizatorem badań jest Oddział Kliniczny
Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
28.09 - wielki finał Tygodnia
Zdrowia w Zakopanem - ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA! - plac Niepodległości
Światowy Dzień Serca, który
będzie obchodzony po raz 15. w ponad 120 krajach, ma na celu szerokie
upowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń
oraz o możliwościach leczenia i profilaktyki. Program tegorocznego Dnia
obejmować będzie promocję aktywnej profilaktyki fizycznej oraz będzie
wskazywał na najważniejsze zagrożenia zdrowia na progu XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, nadwagę
i otyłość, cukrzycę, stres i depresję,
używki (papierosy, alkohol i narkotyki). Podczas imprezy odbędą się liczne prezentacje - panele eksperckie wezmą w nich udział wybitni polscy
kardiolodzy i kardiochirurdzy, którzy
przedstawią aktualne wytyczne doty-

czące prewencji, diagnostyki i leczenia
chorób serca i naczyń. Na placu Niepodległości zorganizowane będą punkty medyczne, w których będzie można
zmierzyć i oznaczyć:
- wysokość ciśnienia tętniczego
- wagę ciała oraz BMI
- poziom cukru we krwi
- poziom cholesterolu we krwi
- badanie EKG
- badanie jaskry.
Uczestnicy skorzystają również z porad kardiologów, kardiochirurgów, dietetyków, techników medycznych i pielęgniarek. Wszystko to
będzie połączone z występami krakowskich oraz zakopiańskich artystów.
Organizatorem imprezy jest Zarząd
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarząd Oddziału Krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum we współpracy z Urzędem Miasta Zakopane oraz Biurem
Promocji Zakopanego.
Szczegółowy program imprezy można będzie znaleźć na stronie
http://www.ptkardio.pl/ oraz www.zakopane.eu.

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
ogłasza IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem, przy ul. Sienkiewicza, wpisanej w KW NS1Z/00024825/1 na własność Gminy Miasto
Zakopane, stanowiącej działki ewid. nr: 24/2 o pow. 0.0363 ha, nr 24/3 o pow. 0,0068 ha, nr 24/6
o pow. 0,0007 ha, nr 24/7 o pow. 0,0090 ha obr. 5.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sienkiewicza.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „RÓWIEŃ KRUPOWA”,
zatwierdzonego Uchwałą nr XLIX/733/2010 Rady Miasta Zakopane z 28 stycznia 2010 r., działki położone
są w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem MW-3.
Działka 24/3 obr. 5 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu pasem biegnącym po całej szerokości działki.
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej wynosi 800.000,- PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, sala nr 1 (parter).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy PLN) na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później, niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, tj. do 17 listopada 2014 roku.
Termin do wniesienia wadium będzie uznany za dochowany, jeżeli najpóźniej 17 listopada
2014 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na ww. koncie urzędu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw dla osób reprezentujących te podmioty.
Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie - nie później niż 3 dni, po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie wadium
nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Osoba wyłoniona w przetargu - nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu, powiększoną o podatek VAT 23%.
Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Zakopane.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, jak również unieważnienia przetargu.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228, tel. 18 20 20 427.
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zakopanem, w obr.
7 przy ul. Klimka Bachledy 2, wpisanej w KW NS1Z/00054203/4 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiącej działkę ewid. nr 102/1 o pow. 0,0782 ha, zabudowaną budynkiem pn. „JUHAS”.
Budynek pn. „JUHAS” to obiekt wolno stojący drewniano-murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach międzywojennych XX wieku, o pow. zabudowy 207
m kw. i pow. użytkowej 352,16 m kw.
W przeszłości budynek użytkowany był przez FWP jako dom wypoczynkowy, obecnie budynek jest nieczynny i wolny od rzeczy i ludzi.
Do budynku dobudowany jest jednokondygnacyjny murowany silos o pow. zabudowy 24 m kw. na opał
dla kotłowni. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Klimka Bachledy.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GUBAŁÓWKA I” zatwierdzonego Uchwałą nr XXVII/345/2008 Rady Miasta Zakopane z 31 lipca 2008, działka położona jest w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem 4.U.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 778.183,- PLN brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote).
Przetarg odbędzie się 21 listopada 2014 r. o godz. 9 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane
przy ul. Kościuszki 13, Zakopane, sala nr 1 (parter).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych) na konto Urzędu Miasta Zakopane PKO SA Zakopane nr: 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później, niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, tj. do 17 listopada 2014 roku.

Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej 17 listopada 2014 r.
kwota stanowiąca wadium znajduje się na ww. koncie Urzędu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z KRS
lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw dla osób reprezentujących te podmioty.
Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie - nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacenie wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Osoba wyłoniona w przetargu - nabywca nieruchomości - zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem
notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu.
Termin zawarcia umowy sprzedaży ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Zakopane.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, jak również unieważnienia przetargu.
Udostępnienie obiektu do oględzin, operatu szacunkowego oraz informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 228 II piętro, tel. 18 20 20 427.

