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O „śmieciowej rewolucji” 
ciąg dalszy...

W poprzednim numerze „Wiado-
mości Ratuszowych” informowaliśmy 
Czytelników o zmianach, które czekają 
Gminę Cieszyn w 2013 roku w zakresie 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi oraz jak zmiany te wpłyną na co-
dzienne życie mieszkańców Cieszyna. 
Tymczasem 25 października podczas 
sesji Rady Miejskiej Cieszyna radni 
podjęli uchwałę w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne. Wiemy więc z całą pewnością, 
iż na terenie całego Cieszyna odpady 
komunalne od wszystkich właścicieli 
nieruchomości będą odbierane nieza-
leżnie od tego, czy jest to nieruchomość 
zamieszkała, czy też siedziba instytucji, 
firmy, zakład produkcyjny lub usługo-
wy, placówka oświatowa, sklep, itp.

Jeszcze w listopadzie radnym zo-
staną przedłożone projekty kolejnych 
uchwał, których przepisy będą regu-
lować nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi w Cieszynie. 
Będą to uchwały dotyczące:

1. wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

2. terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty

3. szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych

4. regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Cieszyn

5. wyboru metody ustalenia opłaty  
i stawki opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi 

6. ustalenia stawki opłaty za pojem-

nik na odpady o określonej pojemności
7. rodzaje dodatkowych usług świad-

czonych przez gminę w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych.

Wszystkie powyższe projekty 
uchwał zostaną poddane konsultacjom. 
Do składania uwag upoważnia się:

• organizacje pozarządowe
• osoby prawne i jednostki organiza-

cyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
o stosunku Państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz o gwa-
rancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowa-
dzenie działalności pożytku publicznego;

• stowarzyszenia jednostek samo-
rządu terytorialnego

• spółdzielnie socjalne
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 
będące spółkami działającymi na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857  
i Nr 151, poz. 1014), które nie działają  
w celu osiągnięcia zysku oraz przezna-
czają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zy-
sku do podziału między swoich udzia-
łowców, akcjonariuszy i pracowników.

Projekty uchwał będą dostępne na 
www.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Aby nowy system odbierania odpa-
dów komunalnych mógł funkcjonować, 
powyższe uchwały muszą zostać podję-
te do końca 2012 r. Jest to efekt wejścia 
w życie nowelizacji ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, 
która zobowiązuje wszystkie gminy do 
uruchomienia tego systemu najpóźniej 
1 lipca 2013 r. Niestety, ustawa ta jest 
w wielu miejscach niejednoznaczna i 

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, iż w centrum 

Cieszyna zmienił się obszar stref płatne-
go parkowania. Systemem opłat objęte 
zostaną dodatkowo nowo utworzone 
miejsca postojowe na placu Słowackie-
go (przed I Liceum im. A. Osuchowskie-
go), powiększonym o łącznik między uli-
cami Pokoju i 3 Maja. Parkingi te zostały 
oddane do użytku 10 września 2012 r. 
dzięki ukończeniu finansowanej przez 
miasto Cieszyn inwestycji – wybudowa-
nia nowego fragmentu drogi łączącego 
wspomniane ulice. Udostępnienie no-
wych miejsc parkingowych przyczynia 
się do częściowego rozwiązania trudnej 
sytuacji związanej z możliwością posto-
ju w centrum Cieszyna. 

System opłat zacznie obowiązywać 
po wejściu w życie uchwały Rady Miej-
skiej Cieszyna nr XXIV/264/12 z dn. 25 
października 2012, tj. po upływie 14 dni 
od momentu jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Miasta Mieczysław Szczurek

Nowa strefa płatnego parkowania

Nowy system odbierania odpadów komunal-
nych przyczyni się do zlikwidowania proble-
mu dzikich wysypisk. (fot. Marek Fiedor)

trudna w interpretacji, toteż wzbudza 
kontrowersje w całym kraju, a samo-
rządom nastręcza spore trudności.

W ramach prowadzonych przez Gmi-
nę Cieszyn działań informacyjno-edu-
kacyjnych Burmistrz przewiduje m.in. 
w najbliższym czasie spotkania z przed-
siębiorcami, którzy świadczą usługi  
w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych na terenie Gminy Cieszyn,  
a także z zarządcami budynków wielo-
rodzinnych (np. spółdzielniami miesz-
kaniowymi), aby omówić zasady funk-
cjonowania nowego systemu. Powstanie 
także specjalna strona internetowa,  
z której wszyscy zainteresowani dowie-
dzą się więcej na temat gospodarki od-
padami komunalnymi w Cieszynie. 

O istotnych informacjach dotyczą-
cych „śmieciowej rewolucji” będziemy 
informować Czytelników na łamach 
„Wiadomości Ratuszowych”. 

Barbara Zubrzycka

Nowym systemem opłat zostaną objęte miejsca postojowe na placu Słowackiego (przed I Lice-
um im. A. Osuchowskiego), powiększonym o łącznik między ulicami Pokoju i 3 Maja. (fot. BZ)


