
8



4 stycznia 2013 | Nr 1 (798) 9

Kontynuując na łamach „Wia-
domości Ratuszowych” tematykę 
czekających nas zmian w zakresie 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, prezentujemy schemat ob-
razujący główne założenia nowego 
systemu. Przypomnijmy – system 
ten będzie funkcjonował od dnia  
1 lipca 2013 r., a do tego dnia gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
odbywa się na dotychczasowych za-
sadach.

Podstawowymi elementami tego 
systemu są:

• właściciele nieruchomości, na któ-
rych powstają odpady komunalne; 

• Gmina, która odpowiada za zorga-
nizowanie, wdrożenie i prawidłowe 
funkcjonowanie całego systemu; 

• firma wywozowa, świadcząca na 

rzecz właścicieli nieruchomości usługi 
odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych.

Podstawowe znaczenie dla prawi-
dłowego funkcjonowania całego sys-
temu ma wypełnienie i złożenie przez 
właścicieli nieruchomości deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W przypadku 
nieruchomości zamieszkałych opłata 
ta będzie uzależniona od ilości osób na 
niej zamieszkujących, a w przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne 
(czyli takich, na których znajdują się 
placówki handlowe, zakłady produk-
cyjne, szkoły, urzędy, restauracje, itp.) 
– od rodzaju, ilości i częstotliwości 
opróżniania pojemników służących do 
gromadzenia odpadów komunalnych. 

Wzór deklaracji oraz sposób jej wy-
pełnienia zostanie szczegółowo omó-
wiony w jednym z kolejnych numerów 
„Wiadomości Ratuszowych”.

Wypełnione deklaracje właściciele 
nieruchomości składają w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie, a opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi będą wnosić na wskazany rachunek 
bankowy, począwszy od II półrocza 
2013 r. To z tych środków będą pokry-
wane przez Gminę Cieszyn wszelkie 
koszty funkcjonowania całego system.

Powstające na nieruchomościach 
odpady komunalne winny być gro-
madzone w sposób selektywny, a ich 
„pozbywanie się” będzie następowało 
na kilka sposobów. Odpady zmieszane 
(czyli takie, których nie da się wyse-
gregować) należy – tak jak dotychczas 
– gromadzić w typowych pojemnikach 
na odpady. Będą one opróżniane przez 
firmę wywozową zgodnie z harmono-
gramem, dostarczonym właścicielom 
nieruchomości. Również bezpośrednio 
z nieruchomości – w systemie, który 
umownie nazwijmy „sprzed drzwi” – 
odbierane będą odpady gromadzone 
selektywnie w różnokolorowych wor-
kach (w przypadku zabudowy wieloro-
dzinnej mogą to być odpowiednie po-
jemniki). Tak gromadzić należy papier, 
szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe (czyli np. kartony po 
napojach), metale oraz bioodpady (po-
chodzące z pielęgnacji ogrodów i tere-
nów zielonych – trawa, liście, zrębki, 
itp.). Pozostałe rodzaje odpadów, takie 
jak odpady wielkogabarytowe (meble, 
sprzęt AGD, itp.), odbierane będą przez 
firmę wywozową podczas objazdowej 
zbiórki odpadów komunalnych. Od-
rębnie, ale również „sprzed drzwi”, 
firma wywozowa będzie odbierała –  
w uzgodnionym z właścicielem nieru-
chomości terminie – odpady budowla-
ne (np. gruz), powstające z remontów 
prowadzonych samodzielnie. Odpady 
tego rodzaju będzie można gromadzić 
w pojemnikach, które za odrębną opła-
tą udostępniać będzie firma wywozo-
wa. W opisany powyżej sposób będzie 
można oddać nie więcej niż 1 m3 odpa-
dów remontowo-budowlanych rocznie 
w przeliczeniu na jeden budynek (lokal 
mieszkalny w przypadku budynków 
wielolokalowych).

Dodatkowo różne rodzaje odpadów 
zbieranych selektywnie będzie można 
oddać:

• do kolorowych i oznakowanych 
pojemników, ustawionych w różnych 
punktach miasta – papier, szkło, meta-
le oraz tworzywa sztuczne i opakowa-
nia wielomateriałowe;

• do pojemników ustawionych w ap-
tekach – przeterminowane leki;
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• do pojemników znajdujących się 
m.in. w szkołach oraz budynkach róż-
nych instytucji (np. w Urzędzie Miej-
skim) – zużyte baterie i akumulatory;

• w mobilnym punkcie selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych, 
czyli w odpowiednio dostosowanym 
samochodzie, zatrzymującym się w 
wybranych punktach miasta zgodnie 
z odrębnym harmonogramem – odpa-
dy niebezpieczne, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, baterie i aku-
mulatory oraz zużyte opony;

• w gminnym punkcie selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych, 
utworzonym na bazie istniejącego 
Gminnego Punktu Zbierania Odpadów 
Niebezpiecznych przy ul. Motokroso-
wej (za miejską oczyszczalnią ścieków) 

– wszystkie wspomniane powyżej 
odpady, czyli papier, szkło, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateria-
łowe, metale, bioodpady, odpady wiel-
kogabarytowe, odpady niebezpieczne, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, baterie i akumulatory, zużyte 
opony oraz odpady remontowo-bu-
dowlane. Odpady remontowo-budow-
lane będą przyjmowane nieodpłatnie 
w ilości 1 m3 miesięcznie od każdego  
z właścicieli nieruchomości.

Firma wywozowa, która będzie 
odbierała odpady komunalne „sprzed 
drzwi”, zostanie wybrana przez Gminę 
Cieszyn – niejako w imieniu wszystkich 
właścicieli nieruchomości – w drodze 
przetargu. Gmina Cieszyn zawrze 
umowę z firmą wywozową i będzie 
regulować wszelkie należności za od-
biór oraz unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, korzystając z opłat wno-
szonych przez właścicieli nieruchomo-
ści w wysokości zgodnej ze złożonymi 
deklaracjami. Firma wywozowa jest 
zobowiązana do przedkładania Bur-
mistrzowi Miasta sprawozdań, zawie-
rających m.in. informacje o nierucho-

mościach, na których gospodarowanie 
odpadami odbywa się nieprawidłowo, 
np. odpady komunalne nie są zbierane 
selektywnie (nie jest prowadzona se-
gregacja odpadów). Taka informacja 
skutkuje koniecznością nałożenia na 
właścicielu nieruchomości obowiązku 
uiszczenia wyższej opłaty.

Prezentowany schemat oraz powyż-
szy komentarz w sposób uproszczony 
odzwierciedlają zapisy ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn. 
zm.) oraz szeregu uchwał, przyjętych 
przez Radę Miejską Cieszyna na sesji 
w dniu 29 listopada 2012 r. Aktualnie 
prowadzone są prace nad kolejną no-
welizacją ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, co może 
skutkować koniecznością wprowadze-
nia zmian zarówno w przyjętych już 
uchwałach Rady Miejskiej Cieszyna, 
jak i w założeniach nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, 
przedstawionego na schemacie.

Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa

Schemat nowego systemu 
gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie 
Cieszyn

Prawie dla każdego z nas Nowy Rok 
jest obietnicą, zapowiedzią czegoś no-
wego oraz nadzieją na lepsze jutro. 
Zwyczajowo, Sylwestrowa noc to okres 
hucznych zabaw, toastów i fajerwerków, 
podczas której we wszystkich miej-

scach na świecie ludzie spotykają się, 
aby wspólnie świętować symboliczne 
przejście do nowego „cyklu świata”. 

Nie inaczej było w Cieszynie. Podob-
nie jak w ubiegłym roku, przed pół-
nocą cały Rynek wypełnił się ludźmi, 

Taka noc zdarza się tylko raz w roku...

Przed północą Burmistrz Mieczysław Szczurek życzył wszystkim mieszkańcom Cieszyna 
wszelkiej pomyślności w 2013 roku.  (fot. Edyta Subocz)

którzy w radosnej atmosferze przyszli 
wspólnie przywitać Nowy Rok 2013.

Od godziny 23:00 do blisko północy, 
mieszkańcy bawili się na cieszyńskim 
Rynku w rytmach muzyki zespołu the 
Plodders, który łamiąc stereotypy, 
zręcznie i energicznie przenosi klasykę 
do popkultury. Zespół ten został wy-
brany do autorskiego programu Woj-
ciecha Manna pt. „Kocham To Co Lubię", 
emitowanego na antenie TVP 2. 

Po koncercie, głos zabrał burmistrz 
Mieczysław Szczurek, dziękując miesz-
kańcom za miniony rok, życzył wszyst-
kim zebranym wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym roku. Gdy zegar wy-
bił północ, niebo eksplodowało tysią-
cem kształtów i kolorów, zmieniając 
się w wielobarwne widowisko. Radość, 
muzyka i zabawa to doskonałe połą-
czenie, w sam raz na ostatni dzień sta-
rego roku.

Głównym organizatorem wydarze-
nia był COK „Dom Narodowy”. Impreza 
została sfinansowana z budżetu mia-
sta, a jej koszt wyniósł około 26 tys. zł.

Imprezę nakręcało Radio Plane-
ta 87,9 FM. Patronat medialny objęli: 
TV Silesia, ox.pl, gazetacodzienna.pl, 
halocieszyn.pl, museek.pl, olzanet.
pl, bb365.info oraz silesiaalltime.eu 
Partnerzy: BIG idea, LED the WAY, BTR 
1098, BBGroup Agency.

W imieniu burmistrza oraz organiza-
torów dziękujemy wszystkim za wspól-
ną zabawę i życzymy, aby dobry nastrój 
i radosna atmosfera nie opuszczała Pań-
stwa przez kolejne 365 dni w roku.

Edyta Subocz


