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Ruch to zdrowie!

Portal nieruchomości miejskich

Zachęcamy wszystkich do aktywnego
wypoczynku. Korzystajmy z pięknej
pogody, by uprawiać sport i w pełni
korzystać z lata. W mieście przygotowano szereg ciekawych propozycji.
Każdy amator ruchu na świeżym powietrzu z pewnością znajdzie coś dla
siebie!

Grunty do zbycia, do dzierżawy, lokale
użytkowe do wynajęcia, miejsca na reklamę i wszystkie inne nieruchomości będące w zasobach miasta Tychy,
będą prezentowane w jednym miejscu
– na portalu nieruchomości miejskich,
który od dzisiaj (9.08) jest dostępny dla
użytkowników.

W soboty o godz. 10.00 zapraszany
na teren OW Paprocany miłośników
jogi. W poniedziałki i czwartki o godz.
17.00 w Parku Miejskim można pojeździć na rolkach. Z kolei w środy (godz.
18.00) na placu „pod Żyrafą” każdy,
mały i duży, może poćwiczyć na świeżym powietrzu. Wszystkie zajęcia są
ogólnodostępne i bezpłatne. Nie obowiązują zapisy. Przyjść może każdy.
Wystarczą chęci i dobry humor.
Fanów rolek, deski, bmx i hulajki zapraszamy na teren skateparku w Dolinie Jaworek. Tam w wakacyjne środy
(10, 24 i 31 sierpnia) w godz. 16.00–
19.00 będą odbywać się szkolenia i pokazy. Jak przekonują organizatorzy,
zaproszeni mogą się czuć absolutnie
wszyscy! Nad prawidłowym przebiegiem szkoleń będą czuwać profesjonalni instruktorzy. Wszystko oczywiście za darmo.
Amatorzy nordic walking, czyli popularnego spacerowania z kijkami, powinni w czwartki o godz. 17.00 pojawić
się w Paprocanach. Tam w miłym towarzystwie będzie można pospacerować i wymienić się doświadczeniami
z pozostałymi „fanami kijków”.
Dzieci mogą skorzystać z wakacyjnych
cen biletów na Krytą Pływalnię.
Od dzisiaj (wtorek, 9 sierpnia) ruszają ogólnodostępne ślizgawki na Stadionie Zimowym. Chętnych zapraszamy we wtorek, środę i piątek w godz.
13.30–14.30. Bilet wstępu kosztuje
7 zł, posiadacze kart 3+ Liczna Rodzina zapłacą 3,50 zł. Szlifowanie łyżew – 6 zł, wypożyczenie łyżew – 6 zł,
wypożyczenie kasku – 2 zł.
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ruchomości gruntowe czy lokale użytkowe, które są w dyspozycji gminy – mówi
Igor Śmietański. – Tego rodzaju oferty są
zamieszczane na stronach urzędowych,
ale mają czysto prawny i urzędniczy charakter. Taka informacja spełnia oczywiście wszystkie wymogi formalne, ale często jest mało czytelna dla potencjalnego
inwestora. Dlatego na nowej stronie będziemy przedstawiać oferty w taki sposób, aby informacje o aktualnej ofercie
były jak najprostsze: czyli szczegółowe
informacje o nieruchomości oraz galeria
aktualnych zdjęć.
W przypadku lokali użytkowych będą
to zdjęcia wnętrza, a w przypadku nieruchomości gruntowych – zdjęcia terenu i mapy. Mamy nadzieję, że taki sposób

prezentacji zachęci i ułatwi potencjalnym
inwestorom dostęp do oferty miejskiej.
Zawsze aktualne oferty
Na miejski portal nieruchomości odsyła
zarówno strona urzędu miasta (zakładka Dla inwestycji-> Inwestuj w Tychach
-> Oferta inwestycyjna miasta Tychy), jak
i strony internetowe jednostek miejskich
i spółek komunalnych.
– Informacje zamieszczone na portalu będą
na bieżąco aktualizowane – podkreśla Igor
Śmietański. – Wszystkie jednostki miejskie
są zobowiązane aktualizować swoje oferty
w ściśle określonym terminie. Użytkownicy
mogą mieć pewność, że informacja na portalu jest kompletna i zawsze aktualna.
Sylwia Witman

– Zauważyliśmy, że mieszkańcy często mają problem z dotarciem do informacji, czy gmina dysponuje aktualnie
jakimiś lokalami lub gruntami – mówi
Igor Śmietański (na zdjęciu), zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki
przestrzennej. – Dlatego naszą intencją
było stworzenie portalu, który w sposób
jasny i przejrzysty będzie przedstawiał,
w prostej formie, wszystkie oferty z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Będą to zarówno oferty urzędu miasta, jak i wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych, które
funkcjonują w Tychach. Te informacje
były do tej pory dostępne, na stronach
internetowych spółek i jednostek miejskich takich jak: MZBM czy MZUiM. Teraz wszystkie są w jednym miejscu.
Informacja dla inwestora
Nowa strona ma po pierwsze ułatwić dostęp do informacji o nieruchomościach gminnych przeznaczonych
na sprzedaż, pod dzierżawę lub wynajem, a po drugie – przekazać tę informację w bardziej czytelnej, przejrzystej
i atrakcyjnej formie.
– Chodzi nie tylko o budynki, ale też o nie-

Na miejski portal nieruchomości można wejść zarówno przez stronę internetową
urzędu miasta (zakładka Dla inwestycji > Inwestuj w Tychach -> Oferta inwestycyjna miasta Tychy) lub bezpośrednio wpisując adres inwestycje.umtychy.pl

Jedną z kolejnych przestrzeni miejskich, która zyska na estetyce i funkcjonalności, będzie teren położony pomiędzy ul. Dąbrowskiego a wykopem
kolejowym. Spółka „Śródmieście”,
do której należy ten teren, już przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji.
Według programu funkcjonalno-użytkowego przygotowanego na zlecenie
spółki, od zlokalizowanej od strony ul.
Grota-Roweckiego tzw. strefy wejściowej
z estetycznym klombem obsadzonym tulipanami, aż do budynku poczty przy ul.
Dąbrowskiego (a w następnych etapach
dalej w stronę lodowiska) zbudowany
zostanie nowy chodnik i ścieżka rowerowa, ustawionych będzie kilkadziesiąt ła-

weczek, a także siedziska wokół drzew,
pojawią się nowe kosze oraz pojemniki
na psie odchody, zmodernizowane zostanie oświetlenie, uporządkowana ma być
także roślinność.
Do 16 sierpnia inwestor czeka na oferty
w ogłoszonym w końcu lipca przetargu
na projekt i wykonanie skweru. Po tym
terminie będą mogły ruszyć prace; będzie też wiadomo ile inwestycja będzie
kosztować.
W czerwcu br. Rada Miasta nadała
temu miejscu nazwę „Skwer i. Marii
i Lecha Kaczyńskich”.
Na zdjęciu obok: Wejście na skwer
od ulicy Grota-Roweckiego zdobić będą
specjalne odmiany tulipanów.
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Skwer w fazie przetargu
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