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Urząd Miejski w Cieszynie przypomina 
wszystkim mieszkańcom o zbliżającym się 
terminie płatności za wykonanie usługi  
w postaci odbioru i zagospodarowania od-
padów komunalnych z nieruchomości poło-
żonych na terenie Gminy Cieszyn. 

Opłata płatna jest bez wezwania, a ter-
min płatności za II kwartał br., obejmujący 
miesiące kwiecień-maj-czerwiec, upływa  
z dniem 15 lipca 2014 r. 

Do tego dnia każdy właściciel nierucho-
mości, który złożył deklarację o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi winien dokonać wpłaty  
w wysokości obliczonej w deklaracji. Może 
to zrobić na 3 sposoby:
• na przydzielony dla danego płatnika indy-
widualny numer konta bankowego, wska-
zany w otrzymanym zawiadomieniu;
• w przypadku nieotrzymania takiego zawia-
domienia na ogólne konto UM w ING Bank 
Śląski nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960; 
• w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Srebrna 2) 
w godzinach: pon. 8.00-16.00, wt.-czw. 8.00-
15.00, pt. 8.00-13.00 (przerwa w każdym 
dniu roboczym: g. 11.00-11.15).

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY:
• nieruchomości zamieszkałe

Opłata stanowi iloczyn stawki opłaty i licz-
by osób zamieszkujących na nieruchomo-
ści. Miesięczna wysokość stawki za odpady 
od osoby zamieszkującej:
– 8,30 zł (przy selektywnej zbiórce)
– 18,60 zł (przy nieselektywnej zbiórce).

• nieruchomości niezamieszkałe (ma-
jące inną funkcję niż mieszkalna)
Opłata stanowi iloczyn liczby zadeklaro-
wanych pojemników o określonej pojemno-
ści, częstotliwości ich wywozu oraz stawki 
opłaty za dany rodzaj pojemnika. 
Stawka opłaty za określony pojemnik na nie-
segregowane (zmieszane) odpady komunalne 
– przy selektywnej zbiórce odpadów:

– 55 l (0,055 m3): 8,10 zł
– 60 l (0,06 m3): 8,80 zł
– 110 l (0,11 m3): 14,20 zł
– 120 l (0,12 m3): 15,50 zł

– 240 l (0,24 m3): 28,70 zł
– 6) 1100 l (1,1 m3): 96,10 zł
– 7) 5000 l (5 m3): 390 zł
– 8) 7000 l (7 m3): 540 zł
– 9) 10 000 l (10 m3): 750 zł

– przy nieselektywnej zbiórce odpadów:
– 55 l (0,055 m3): 10,50 zł
– 60 l (0,06 m3): 11,40 zł
– 110 l (0,11 m3): 18,50 zł
– 120 l (0,12 m3): 20,20 zł
– 240 l (0,24 m3): 37,30 zł
– 1100 l (1,1 m3): 124,90 zł
– 5000 l (5 m3): 507 zł
– 7000 l (7 m3): 702 zł
– 10 000 l (10 m3): 975 zł.

UWAGA! Dokonując opłaty, wysokość 
miesięcznej stawki określonej w złożonej 
deklaracji należy pomnożyć przez trzy,  
ponieważ opłata wnoszona jest kwartalnie.  

PRZYPOMINAMY:
• w przypadku budynków wielorodzinnych 
(spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), 
w których powołano zarząd do reprezen-
tacji mieszkańców, do złożenia deklaracji 
oraz wniesienia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zobowiązany jest 
zarząd;

• w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji, muszą zo-
stać podjęte czynności urzędowe zmierzają-
ce do określenia w drodze decyzji wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione sza-
cunki, w tym średnią ilość odpadów komu-
nalnych powstających na nieruchomościach 
o podobnym charakterze;

• w przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi lub określonej w deklaracji ilo-
ści odpadów komunalnych powstających 
na danej nieruchomości, właściciel nieru-

Mieszkańcu – pamiętaj o „opłacie śmieciowej” chomości jest zobowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia na-
stąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.

INFORMACJE można uzyskać:
• bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Ra-
tusz, pok. 16 (I p.)
• pod numerami telefonu: 33 4794 273, 275, 
278
• na stronie www.um.cieszyn.pl/smieci
Znaleźć tam można informacje dotyczące: 
– zasad segregacji odpadów komunalnych;
– punktu selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych, tzw. PSZOK-u;
– punktów obsługi klienta;
– kodów kreskowych przyklejanych na wor-
ki służące do selektywnej zbiórki odpadów;
– podjętych przez Radę Miejską Cieszyna 
uchwał regulujących zasady funkcjonowa-
nia systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie Gminy Cieszyn;
– terminów odbioru odpadów komunal-
nych (harmonogram);
– sposobu wypełnienia deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wraz z możliwością pobra-
nia formularza deklaracji;
– wysokości stawek opłaty i terminów 
płatności za śmieci;
– wszelkich zmian związanych z kształto-
waniem się gospodarki odpadami komu-
nalnymi.

Wydział OŚR UM

Rewolucja w zbiórkach 
publicznych

18 lipca wejdzie w życie nowa ustawa 
o zbiórkach publicznych. Zwiększa ona 
dostępność informacji o zbiórkach dla 
wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie 
cele zbiera środki. Wprowadza też elektro-
niczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek. 
Oto istota wprowadzanych zmian: 
• Od 18 lipca br. nie będzie już urzędowych 
zgód na zbiórki publiczne.

• Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli 
zbiórek gotówki i darów w przestrzeni pu-
blicznej) będzie można dokonywać pocztą 
lub elektronicznie – ta druga forma jest 
preferowana m.in. dlatego, że jest szyb-
sza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicz-
nie należy posiadać  podpis elektroniczny 
lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis 
elektroniczny przeznaczony do kontaktu 
obywateli z administracją, który można za-
łożyć na portalu ePUAP.gov.pl.
• Zbiórki elektroniczne – np. przez przele-
wy – można będzie prowadzić od 18 lipca br.  

bez dodatkowych formalności.
• W przypadku organizowanych w prze-
strzeni publicznej zbiórek w gotówce 
i darów wystarczy od 18 lipca br. pro-
ste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu  
Zbiórki.gov.pl, gdzie będą także publikowa-
ne sprawozdania.
• Od 18 lipca br. zniesiona zostaje opłata 
skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz 
obowiązek publikacji sprawozdań w prasie. 

Więcej informacji na mac.gov.pl/zbiorki.
Materiały prasowe 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


