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ogłoszenia i komunikaty
Podwyżka cen

Ważne przypomnienie

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Cegielnianej, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 49/4 obr. 19
o pow. 1444 m2, zapisana w księdze wieczystej nr
BB1C/00052659/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na
okres od 14 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.
Wydział GN

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
sp. z o.o. informuje, że w okresie od dnia 8 maja
2016 r. do 7 maja 2017 r. obowiązywać będzie
nowa taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków.
Cena dla wszystkich odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszyn wynosi 7,22 zł/m3 netto. Do cen, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, dolicza się podatek
od towarów i usług VAT w wysokości 8 proc.
Prezes zarządu, Józef Szyguda

Roczna opłata ryczałtowa za odpady –
kogo dotyczy.
Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina właścicielom domków letniskowych lub innych nieruchomości służących do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywanych jedynie przez część
roku, o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ww. nieruchomości i poniesienia z tego
tytułu opłaty rocznej ryczałtowej w wysokości:
• 46,00 zł za rok od domku letniskowego lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 59,80 zł za rok od domku letniskowego lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
Powyższa opłata określona została uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia
2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne i obowiązuje
od dnia 1 stycznia 2016 r.
Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez
wezwania za cały rok, z góry:
• do dnia 15 lipca każdego roku lub
• w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (dot. nowo wybudowanego domku letniskowego czy zakupu nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).
Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się z częstotliwością:
• odpady zmieszane: raz na miesiąc
• odpady segregowane: raz na miesiąc
• odpady zielone: od kwietnia do października
– raz na dwa tygodnie
• od listopada do marca – raz na miesiąc.
Ponieważ w tego typu nieruchomościach odpady produkowane są nieregularnie, konieczność odbioru odpadów komunalnych należy
zgłosić firmie wywozowej, która wskaże dokładny termin ich odbioru: Ekoplast-Produkt Sp.
z o.o., ul. Frysztacka 145, tel. 33 85 80 075.
Wydział OŚR
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Grunt na sprzedaż

Działka do kupienia

Fot. ARC

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową
położoną w Cieszynie przy zbiegu ulic Moniuszki
i Szymanowskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 17/51 obr. 31 o pow. 1030 m2, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00077938/2
Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na
okres od 14 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.
Wydział GN

Rada Seniorów zaprasza
Cieszyńska Rada Seniorów od kwietnia pełni dyżury w każdy drugi poniedziałek miesiąca oraz w każdą drugą środę miesiąca, w godz.
16.00-17.00 w Ratuszu, sala nr 205 (II piętro).
CRS

Anonimowe spotkania
Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cieszynie. Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A Klub Abstynenta Familia, poniedziałki godz. 17.00; Grupa Na
Rynku, ul. Szersznika – klasztor oo. Franciszkanów – piwnica pod Aniołami, piątki godz. 16.00.
Organizowane spotkania, to szansa dla uzależnionych, którzy szukają pomocy
Organizatorzy

Uwaga na pszczoły
W związku z możliwymi zatruciami pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, oddział w Cieszynie, przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych
zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem
środków ochrony roślin wynikających z ustawy
z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 547). Należy
zwrócić uwagę na następujące przepisy:
• Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą
stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami
oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
• Środki ochrony roślin stosuje się z wykorzystaniem sprzętu sprawnego technicznie. Użyty
zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne
zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
• Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone
są zabiegi ochrony roślin, przez użytkownika
profesjonalnego zobowiązani są do przechowywania przez okres 3 lat przekazanej przez tego
użytkownika kopii dokumentacji ewidencji wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin.
• Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin
w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie
stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
• Środki ochrony roślin na terenie otwartym
stosuje się sprzętem naziemnym, m.in.
– jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,
– co najmniej 20 m od pasiek.
Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą stosowania, a także niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania, podlega karze grzywny (art.
75 ust. 1, pkt 19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
środkach ochrony roślin – Dz.U. z 2015 r. , poz. 547).
Rolniku! W celu ograniczenia zatruć pszczół
należy pamiętać o tym, by przestrzegać zasad
dobrej praktyki rolniczej:
• nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół
należy stosować tylko i wyłącznie w godzinach
wieczornych i po ustaniu ich lotów
• eliminować zabiegi środkami ochrony roślin
toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach
(tym również upraw z kwitnącymi chwastami
w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.
Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje
zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane
jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub
giną zabite przez pszczoły strażniczki.
Ochrona roślin w sposób niezagrażający pszczołom jest możliwa i wymaga wyłącznie dobrej woli
rolników. Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych.
Wiesław Obracaj, kierownik oddziału w Cieszynie

Nieruchomość gruntowa
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że
przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone
w Cieszynie przy:
• ul. Mlecznej, oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 80/2 obr. 71 o pow. 457 m2, zapisana
w księdze wieczystej nr BB1C/00098925/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie, w celu poprawy warunków
zagospodarowania sąsiedniej działki nr 88 obr. 71.
• ul. Mlecznej, oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działka nr 80/1 obr. 71 o pow. 633 m2, zapisana
w księdze wieczystej nr BB1C/00098925/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie, w celu poprawy warunków
zagospodarowania sąsiedniej działki nr 27 obr. 72.
• ul. Bucewicza, oznaczoną w ewidencji gruntów
jako działki nr: 4/15 o pow. 17 m2 i 2/20 o pow. 14
m2 obr. 30 (pow. łączna 31 m2), zapisane w księdze
wieczystej nr BB1C/00053044/4 Sądu Rejonowego
w Cieszynie, w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich działek nr 2/7 i 4/1 obr. 30.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na
okres od 14 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.
Wydział GN

