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Zbliża się ostateczny termin płatności za
śmieci za III kwartał 2013 r.: 15 października br.
Burmistrz Cieszyna przypomina
wszystkim mieszkańcom o zbliżającym się terminie płatności
za wykonanie usługi w postaci
odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Cieszyn.
Sposób płatności
Opłata płatna jest bez wezwania, a termin płatności za III kwartał br. roku, obejmujący miesiące lipiec-sierpień-wrzesień,
upływa z dniem 15 października 2013 r.

Do tego dnia każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi winien, dokonać wpłaty
w wysokości obliczonej w deklaracji, na
przydzielony dla danego płatnika indywidualny numer konta bankowego wskazanego w otrzymanym zawiadomieniu, bądź –
w przypadku nieotrzymania takiego zawiadomienia - na ogólne konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski w Cieszynie nr
36 1050 1070 1000 0023 9859 2960. Wpłaty można dokonać również bezpośrednio
w kasie Urzędu Miejskiego, mieszczącej
się przy ul. Srebrnej 2 w godzinach: poniedziałek 8:00–16:00; wtorek-czwartek:
8:00–15:00; piątek 8:00–13:00 (przerwa
w każdym dniu roboczym: 11:00–11:15).

Wysokość opłaty

Dla mieszkańców, którzy nie pamiętają
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jaką zadeklarowali
w złożonej deklaracji, Burmistrz Miasta
przypomina prostą zasadę jej obliczenia:

• w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących na
nieruchomości. Jeżeli mieszkaniec zdecydował się, aby odpady komunalne zbierać
w sposób selektywny – stawka wynosi 8,30
zł miesięcznie od osoby zamieszkującej,
natomiast ci, którzy nie będą zbierać odpadów komunalnych w sposób selektywny
– stawka wynosi 18,60 zł miesięcznie od
osoby zamieszkującej;
• w przypadku nieruchomości niezamieszkałej (czyli nieruchomości mającej inną funkcję niż mieszkalna), opłata

stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych
pojemników o określonej pojemności, częstotliwości ich wywozu oraz stawki opłaty
za dany rodzaj pojemnika. Również w tym
przypadku, stawka opłaty za pojemnik jest
różna w przypadku zbiórki selektywnej
i nieselektywnej, zgodnie z poniższym wykazem:
- za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, gdy na nieruchomości jest prowadzona selektywna
zbiórka:
1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3)
– 8,10 zł;
2) za poj. o pojemn. 60 l (0,060 m3) – 8,80 zł
3) za poj. o pojemn. 110 l (0,11 m3) – 14,20 zł
4) za poj. o pojemn. 120 l (0,12 m3) – 15,50 zł
5) za poj. o pojemn. 240 l (0,24 m3) – 28,70 zł
6) za poj. o pojemn. 1100 l (1,10m3) – 96,10 zł
7) za poj. o pojemn. 5000 l (5,0 m3) – 390 zł
8) za poj. o pojemn. 7000 l (7,0 m3) – 540 zł
9) za poj. o pojemn. 10 000 l (10,0 m3) – 750 zł
- za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, gdy na nieruchomości nie jest prowadzona selektywna
zbiórka:
1) za poj. o pojemn. 55 l (0,055 m3) – 10,50 zł
2) za poj. o pojemn. 60 l (0,060 m3) – 11,40 zł
3) za poj. o pojemn. 110 l (0,11 m3) – 18,50 zł
4) za poj. o pojemn. 120 l (0,12 m3) – 20,20 zł
5) za poj. o pojemn. 240 l (0,24 m3) – 37,30 zł
6) za poj. o pojemn. 1100 l (1,10m3) – 124,90 zł
7) za poj. o pojemn. 5000 l (5,0 m3) – 507 zł
8) za poj. o pojemn. 7000 l (7,0 m3) – 702 zł
9) za poj. o pojemn. 10 000 l (10,0 m3) – 975 zł.

UWAGA! W deklaracji właściciele nieruchomości określają wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale dokonując płatności wartość tę należy pomnożyć przez trzy, ponieważ opłata wnoszona jest kwartalnie.

Deklaracje

Jednocześnie Burmistrz Cieszyna przypomina, że:
• w przypadku budynków wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe), w których powołano zarząd do
reprezentacji mieszkańców, do złożenia
deklaracji oraz wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest zarząd;
• w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
Burmistrz Miasta Cieszyna jest zobowiązany podjąć czynności zmierzające do okre-

ślenia w drodze decyzji wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze;
• w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową
deklarację do Burmistrza Miasta Cieszyna
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Informacje

Gdzie można uzyskać informacje na temat zasad nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Cieszyn?
• bezpośrednio w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w pok. 17 i 18
• pod numerami telefonów 33 47 94 273,
33 47 94 278, 33 47 94 275.
Dodatkowym źródłem informacji jest
strona www.um.cieszyn.pl/smieci Urzędu
Miejskiego w Cieszynie, poświęcona zagadnieniom gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie można znaleźć m.in. informacje
dotyczące:

• zasad segregacji odpadów komunalnych;
• punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, tzw. PSZOK-u;
• punktów obsługi klienta;
• kodów kreskowych przyklejanych na worki służące do selektywnej zbiórki odpadów;
• podjętych przez Radę Miejskiej Cieszyna uchwał regulujących zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn;
• terminów odbioru odpadów komunalnych (harmonogram);
• sposobu wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z możliwością
pobrania formularza deklaracji;
• wysokości stawek opłaty i terminów
płatności za śmieci;
• wszelkich zmian związanych z kształtowaniem się gospodarki odpadami komunalnymi.
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