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2017
Burmistrz Cieszyna serdecznie zaprasza organizacje pozarzą-
dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na bezpłatne konsultacje, obejmujące m.in. 
pomoc w pisaniu ofert na realizację zadań publicznych, pomoc 
informacyjną na temat zmian w przepisach prawnych. Dyżury 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz 
jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych merytorycznie za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, które zostały uru-
chomione 1 czerwca 2016 roku  będą kontynuowane w roku 2017.
Dyżury, ze względu na różne obszary przedmiotowe zadań 
publicznych, zostały podzielone pomiędzy:

Wydział Kultury UM (kultura i sztuka, edukacja, wypoczynek 
dzieci i młodzieży),

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM (ekologia 
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
ochrona i promocja zdrowia),

Wydział Sportu UM (kultura fi zyczna, turystyka i krajoznaw-
stwo),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (polityka społeczna 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym).
Dyżury odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 15.30-
17.00 w następującej kolejności:

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5, pokój nr 12;

każdy drugi poniedziałek miesiąca – Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa UM, Rynek 1, pokój nr 117;

każdy trzeci poniedziałek miesiąca – Wydział Kultury UM, 
Rynek 1, pokój nr 105;

każdy czwarty poniedziałek miesiąca – Wydział Sportu UM, 
ul. Kochanowskiego 14, pokój nr 104.

URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMUJE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., Nr. 32, poz. 
191 z późn. zm.), że do publicznego wglądu wyłożony będzie 
w okresie 30 dni od 10.02.2017 r. protokół inwentaryzacyjny 
obejmujący nieruchomość podlegającą komunalizacji na wnio-
sek Gminy Cieszyn. Protokół wyłożony będzie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Rynek 1). Szczegółowe 
informacje można otrzymać w Wydziale Geodezji, Kartografi i 
i Katastru Nieruchomości, ul. Ratuszowa 1, pok. 102 na piętrze 
lub pok. 1 na parterze, w godzinach pracy Urzędu.

Protokół obejmuje nieruchomość położoną w Cieszynie – 
działki:

- nr 17/3 obr. 13, pow. 1679 m2, stanowiącą fragment ul. F. 
Barteczka;

- nr 14/31 obr. 13, pow. 905 m2, stanowiącą fragment ul. F. 
Barteczka i ul. L. Skrzypka,

zapisane w księdze wieczystej BB1C/00078025/6, będące 
własnością Skarbu Państwa.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych 
w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyło-
żenia w Wydziale Geodezji, Kartografi i i Katastru Nieruchomo-
ści, ul. Ratuszowa 1, pok. 102 na piętrze lub pok. 1 na parterze. 
Burmistrz Miasta Cieszyna zamierza wystąpić do Wojewody 
Śląskiego o wydanie decyzji w sprawie przekazania w/w nie-
ruchomości  Gminie Cieszyn.

WYDZIAŁ GKK

ZMIANY ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE 
MIEJSKIM

 
Od 1 stycznia 2017 roku sprawy dotyczące działalności gospo-
darczej będą załatwiane w budynku Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie przy ul. Kochanowskiego 14, na parterze, w Wydziale 
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

Od 1 lutego 2017 Sprawy związane ze sprzedażą napojów 
alkoholowych załatwiane są w budynku przy ul. Kochanowskie-
go 14, na parterze, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działal-
ności Gospodarczej.

STANISŁAW KAWECKI, SEKRETARZ MIASTA

PYŁ ZAWIESZONY PM10
Pył – (PM – ang. Particulatematter) jest zanieczyszczeniem po-
wietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, 
zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji 
organicznych i nieorganicznych.

Pochodzenie pyłów:
NATURALNE – nieorganiczne powstają w wyniku takich zja-

wisk przyrody, jak wietrzenie skał, wybuchy wulkanów; • pier-
wotne – emitowane bezpośrednio ze źródeł, powstają głównie 
podczas spalania, mogą składać się z kurzu, małych płatków 
sadzy, pyłku kwiatowego itp.;

 WTÓRNE – powstają w wyniku przemian chemicznych w at-
mosferze prekursorów pyłu: dwutlenku siarki (SO2), tlenków 
azotu (Nox), lotnych związków organicznych (LZO), amoniaku 
(NH3). Przyczyny przekroczeń stężeń pyłów: Emisja powierzch-
niowa z indywidualnego ogrzewania budynków ze źródeł 
rozproszonych, emisja pochodząca od komunikacji, prace re-
montowe, aerozole wtórne pochodzące od emisji pierwotnej 
zanieczyszczeń gazowych, unos pyłu, wtórny unos pyłu, napływ 
zanieczyszczeń spoza terenu województwa, kraju, naturalne 
źródła emisji lub zjawiska, warunki meteo. Wpływ na zdrowie 
ludzi: Pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiada-
ją na ściankach pęcherzyków płucnych, utrudniając wymianę 
gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie 
górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergicz-
ne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg 
stężenia, poniżej którego negatywne skutki wynikające z od-
działywania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Ponadto 
informujemy, że na terenie miasta Cieszyna przy ul. Mickie-
wicza 13 znajduje się stacja monitoringu, a pomiary dostępne 
są na stronie internetowej Śląskiego Monitoringu Powietrza: 
http://stacje.katowice.pios.gov.pl/ monitoring. Zachęcamy do 
zapoznania się również ze stroną WIOŚ http://spjp.katowice.
pios.gov.pl/aqi. aspx. Więcej informacji na stronie interneto-
wej: www.cieszyn.pl/mczk.

MCZK

ODBIÓR POPIOŁU W OKRESIE 
GRZEWCZYM

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od stycznia 2017 r. na-
stępuje zmiana w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego 
z palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był 
łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w pojemniku 
plastikowym bądź metalowym. Niejednokrotnie takie rozwiąza-
nie wymuszało na mieszkańcach wyposażenie nieruchomości 
w większą ilość pojemników, w szczególności w okresie grzew-
czym. W roku 2017 wprowadzona została segregacja popiołu, 
który należy wydzielać ze zmieszanych odpadów i gromadzić 
w workach koloru szarego. Odbiór tego odpadu następować 
będzie w terminach odbioru odpadów zbieranych selektywnie, 


