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15 maja br. mija termin złożenia
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Burmistrz Cieszyna przypomina, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości:
• zamieszkałych, tj. zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa;
• niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli zabudowa przeznaczona na prowadzenie wszelkiej działalności takiej jak na przykład:
- publiczna (szkoły, urzędy itp.),
- gospodarcza (usługowej, produkcyjnej,
handlowej i innej),
- społeczna (dom opieki społecznej, internat, zakład karny itp.), a także
- ogrody działkowe,
- cmentarze,
- targowiska,
- bary, puby, restauracje, itp.,
- tereny specjalne (Wojsko, Policja, Straż
Graniczna, itp.).
Wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Cieszyn zależna jest od:
• w przypadku nieruchomości zamieszkałych – od iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
i stawki opłaty, która wynosi:
- 8,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 18,60 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne – od iloczynu zadeklarowanej
liczby pojemników o określonej pojemności
na zmieszane odpady komunalne, często-

tliwości ich wywozu i stawki opłaty za te
pojemniki, które wynoszą:
- gdy właściciel nieruchomości zbiera
odpady komunalne w sposób selektywny
1) za pojemnik o poj. 55 l (0,055 m3) – 8,10 zł;
2) za pojemnik o poj. 60 l (0,060 m3) – 8,80 zł;
3) za pojemnik o poj. 110 l (0,11 m3) – 14,20 zł;
4) za pojemnik o poj. 120 l (0,12 m3) – 15,50 zł;
5) za pojemnik o poj. 240 l (0,24 m3) – 28,70 zł;
6) za pojemnik o poj. 1100 l (1,10 m3) – 96,10 zł.
- gdy właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów komunalnych
1) za pojemnik o poj. 55 l (0,055 m3) – 10,50 zł;
2) za pojemnik o poj. 60 l (0,060 m3) – 11,40 zł;
3) za pojemnik o poj. 110 l (0,11 m3) – 18,50 zł;
4) za pojemnik o poj. 120 l (0,12 m3) – 20,20 zł;
5) za pojemnik o poj. 240 l (0,24 m3) – 37,30 zł;
6) za pojemnik o poj. 1100 l (1,10 m3) – 124,90 zł.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, określając ilość i minimalną wielkość
pojemnika na zmieszane odpady komunalne winni uwzględnić następujące tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów,
przy założeniu, że częstotliwość wywozu
nie będzie rzadsza niż raz na miesiąc:

• dla żłobków, przedszkoli i szkół
wszelkiego typu – 3 litry na każde dziecko,
ucznia, studenta i pracownika,
• dla domów opieki, szpitali, zakładów
karnych, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 15 litrów na jedno łóżko,
• dla lokali handlowych – 25 litrów na
każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 55 litrów na lokal,
• dla lokali i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
a także dla takich obiektów jak kina, biblioteki, gabinety lekarskie, apteki, biura i inne – 7 litrów na każdego wykonującego pracę pracownika, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 55 litrów,
• dla lokali gastronomicznych, w tym
także tzw. ogródków gastronomicznych

Zapisz się na Newsletter
Tych, którzy chcą być na bieżąco informowani drogą mailową o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych i sportowych w Cieszynie, zachęcamy do skorzystania z Newslettera. Po
wejściu na stronę www.cieszyn.pl w zakładce Newsletter wystarczy podać swój adres e-mail, a wtedy na Państwa skrzynkę mailową będą trafiać najświeższe informacje o najciekawszych wydarzeniach w naszym mieście. 				
BZ

Zgłoś imprezę na www.cieszyn.pl

Wszystkich Organizatorów imprez odbywających się w Cieszynie zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej promocji polegającej na zgłoszeniu imprez do Kalendarium
na stronie internetowej miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl prosimy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją imprezę do kalendarium” i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. BZ

www.sxc.hu

Pamiętaj o opłacie za śmieci

– 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 55 litrów,
• dla punktów handlowo-usługowych
poza lokalem, straganów poza targowiskami oraz kiosków o powierzchni do
15 m2 – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 55 litrów na każdy punkt,
• dla ogródków działkowych – co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na
każde pełne 2 ha powierzchni w okresie od
1 marca do 30 listopada każdego roku,
• dla targowisk – 10 litrów na jeden stragan lub inne wyznaczone miejsce do handlu.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać:
• ze strony internetowej pod adresem
www.um.cieszyn.pl/smieci lub
• w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim
w Cieszynie, ul. Rynek 1 – w Kancelarii Ogólnej (Biuro Podawcze) pok. 01 (parter), bądź
w Wydziale OŚR pok. 17 i 19 (I piętro).
UWAGA! Informacje o możliwości stosowania i zadeklarowania innych pojemników
(o pojemności 5 m3, 7 m3, 10 m3) będą udostępnione na www.um.cieszyn.pl/smieci.

Proszę mieszkańców, aby nie zwlekali ze
złożeniem deklaracji. Ostateczny termin 15
maja br. pozwoli nam lepiej przygotować
się do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami w naszym mieście. Deklaracje można przesyłać pocztą lub złożyć
w Biurze Podawczym Ratusza (Rynek 1, parter) w godzinach pracy Urzędu: pon. 7.3016.30, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.30).
Adam Swakoń
Zastępca Burmistrza

Pytania do
Burmistrza
Przypominam, że istnieje możliwość
zadawania pytań burmistrzowi Cieszyna
poprzez stronę internetową www.um.cieszyn.pl - zakładka PYTANIA DO BURMISTRZA.
Mieczysław Szczurek
Burmistrz Cieszyna

