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Pamiętaj o gminnym punkcie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-u
Zbliżające się święta są dla wielu z nas
doskonałą okazją do intensywnych porządków domowych, w wyniku których często powstaje zwiększona ilość surowców
wtórnych typu papier, tworzywa sztuczne,
metale, kartony itp. W sytuacji, gdy minął
termin wywozu surowców wtórnych przez
firmę wywozową, a zgromadziliśmy dużą
ilość tego typu odpadów i nie chcemy ich
magazynować w domu - możemy je dostarczyć do PSZOK-u, czyli gminnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego w Cieszynie przy
ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnią
ścieków).
W punkcie odpady są przyjmowane:
• w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 6:00-14.00;
• w piątki w godzinach 6:00-18:00;
• w pierwsza sobotę miesiąca w godzinach
7:00-13:00.
Wydział OŚR

CO MOŻEMY ODDAĆ DO PSZOK-u:
Nieruchomości zamieszkałe					
• papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone (np. z pielęgnacji ogrodów),
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki,
• odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości
limitowej, czyli 1 m3 jednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela nieruchomości
zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to jeden samodzielny
lokal mieszkalny),
• chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki,
zużyte oleje odpadowe itp.), powstające w gospodarstwach domowych.

Nieruchomości niezamieszkałe

• papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
• odpady zielone (np. z pielęgnacji ogrodów).

Informacja dla właścicieli nieruchomości w Krasnej, Mnisztwie, w rejonie
ulicy Na Wzgórzu, ulic Pikiety i Przepilińskiego oraz ulic Wiejskiej
i Powstańców Śląskich
Przypominam właścicielom nieruchomości położonych w ww. rejonach, że w związku z zakończeniem inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej stworzone zostały
warunki umożliwiające odprowadzanie ścieków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Od
tego momentu ścieki nie powinny już być gromadzone w osadnikach ścieków, lecz wprowadzane do wybudowanych kolektorów sanitarnych, za pośrednictwem przyłączy kanalizacyjnych.
Obowiązek ten wynika z zapisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
Po zakończeniu inwestycji właściciele otrzymali warunki techniczne wykonania odprowadzania ścieków sanitarnych z istniejącego budynku mieszkalnego, przygotowane przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. (Dział Gospodarki Ściekami). W warunkach tych
określono sposób wykonania przyłącza, które we własnym zakresie i na własny koszt wykonuje właściciel posesji, a także przedstawiono wymogi formalne, jakie należy wypełnić, aby
doprowadzić do podpisania umowy w sprawie wprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej.

Chcąc pomóc właścicielom nieruchomości w realizacji przyłączy kanalizacyjnych kilkakrotnie ogłaszany był nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie
m.in. inwestycji polegającej na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego wraz z jednoczesną
likwidacją zbiornika na nieczystości ciekłe (osadnika). Niestety do chwili obecnej część
właścicieli nie podłączyła swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
W związku z powyższym pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 5 ust 7 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieprzyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wydawane będą decyzje nakazujące wykonanie
podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Na początku 2014 roku planowane jest ogłoszenie uzupełniającego naboru wniosków
o przyznanie dotacji celowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, w terminie do końca
czerwca 2014 r. Będzie to już ostatnia szansa uzyskania środków finansowych z budżetu
gminy na ten cel, dlatego zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Przypominam, że wydanie decyzji nakazującej wykonanie przyłącza kanalizacyjnego uniemożliwia skorzystanie z finansowej pomocy Gminy w tym zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania i odbioru przyłącza można uzyskać
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., Dział Gospodarki Ściekami,
ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn, tel. 33 85 15 444 lub 33 85 15 535 wew. 110, e-mail:
oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl.
			 Burmistrz Miasta Cieszyna

Prześlij deklaracje
i zeznania podatkowe
drogą elektroniczną
Szanowni Państwo !
Jak co roku zachęcam Państwa do skorzystania z wygodnej i szybkiej formy składania deklaracji podatkowych do urzędów
skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Mogą Państwo przesyłać do urzędów
skarbowych już prawie wszystkie deklaracje i zeznania podatkowe. Zachęcamy do
korzystania z portalu www.e-deklaracje.
gov.pl w pełnym zakresie. W razie pytań
służymy radą (informacja tel. 33 8526350).
Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia: szczęścia, wiary, nadziei
i pomyślności oraz w każdym dniu Nowego
Roku wiele uśmiechu i radości.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie
Marek Hausman

PZERiI składa życzenia
Prezydium Zarządu Rejonu PZERiI w Cieszynie życzy wszystkim swoim członkom,
sympatykom oraz darczyńcom zdrowych
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i do
siego 2014 roku.
Zainteresowanych współpracą prosimy
o kontakt: Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, ul. Stary Targ 9; poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:00-11:00, tel.
33 852 54 35. 			
PZERiI

