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Odchudzanie na 
wesoło!

Zapraszamy  Cieszyńskie „MOTYLE” - 
osoby walczące z nadwagą na kolejne spo-
tkanie poświęcone kompleksowemu od-
chudzaniu. Zapraszamy 25 maja o godz. 
16.00 do Centrum Tańća i Ruchu Impulso, 
ul. Towarowa 5, wstęp wolny!

Tym razem dietetyk z 20-letnim stażem 
Agnieszka Pierwoła wraz z Gabrielą Grzy-
bek z Restauracji „Twój Zakątek” przed-
stawią nam scenkę o tym, na co zwracać 
uwagę podczas przygotowywania posił-
ków. Usłyszymy odpowiedź na pytanie: 
Czy waga zawsze mówi prawdę?

Nie zabraknie też zabawy, tańca i ćwi-
czeń z instruktorami CTiR Impulso. SAL-
SA DLA MOTYLI już ruszyła! Na koniec 
NIESPODZIANKA - prezentacja i degusta-
cja smakowitych DAŃ DO ZABRANIA z re-
stauracji „Twój Zakątek”.

Zapraszamy szczególnie MAMY i wszyst-
kie osoby zainteresowane zrzuceniem kil-
ku kilogramów przed wakacjami. Prosi-
my o zabranie ze sobą wygodnego obuwia 
i ubrań.                         Katarzyna Halama

Koncert w Kościele 
Jezusowym

W sobotę 25 maja o godz. 20:00 w Ko-
ściele Jezusowym w Cieszynie (Pl. Kościel-
ny) odbędzie się kolejny koncert w ramach 
akcji „Ratujmy Organy Kościoła Jezusowe-
go”. Wystąpi University A Capella Choir uni-
wersytetu Concordia w Nebrasce (USA). 72 
młodych śpiewaków zaprezentuje ciekawy 
repertuar pieśni religijnych. W programie 
m.in. Ch.T. Pachelbel, A. Bruckner, J. Rhe-
inberger oraz współczesne kompozycje  
J. Rutter’a. Dyrygent: Kurt E. von Kampen, 
organy: Paul Soulek. Wstęp wolny. 

Parafia Ewang.-Augsb.

MUR kończy rok 
akademicki

Międzygeneracyjny Uniwersytet Regio-
nalny Polskiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego w Republice Czeskiej zaprasza na za-
kończenie roku akademickiego 2012/2013, 
które odbędzie się 6 czerwca o godz. 17.00  
w auli Polskiego Gimnazjum w Czeskim 
Cieszynie przy ul. Hawliczka 2013/13 (wej-
ście od ul. Bezruča). W programie koncert:  
G. F. Händel – Sonata I w wykonaniu uczniów 
Szkoły Artystycznej im. Pawła Kalety w Cze-
skim Cieszynie oraz wykłady „Witamy po-
kolenie C (connect, communicate, change)”  
i „Witamy pierwsze pokolenie homo mediens 
– pokolenie podłączone w sieci”.    MUR

Burmistrz Szczurek o nowym 
systemie gospodarowania odpadami
Panie Burmistrzu, 15 maja minął czas 
składania tzw. deklaracji odpadowych, 
czyli podstawowego dokumentu jaki 
regulował będzie kwestie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i opłat za tę usługę po 
1 lipca 2013 r. Jak z Pana perspektywy 
przebiegła ta operacja i jak wyglądają 
dalsze działania, niezbędne dla 
pełnego wdrożenia ustawowych 
rozwiązań w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi?

Mieczysław Szczurek: Rzeczywiście, za 
nami kolejny, istotny etap wprowadzania  
w życie niełatwej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Etap, któ-
ry pokazał, że w trudnych momentach mo-
żemy liczyć na zrozumienie i współpracę  
z mieszkańcami, za co chciałbym im ser-
decznie podziękować. Starając się uspraw-
nić proces składania deklaracji, dla obsługi 
interesantów zorganizowaliśmy czasowo  
6 dodatkowych stanowisk, gdzie można 
było wypełnić i oddać deklaracje, wyja-
śniając przy okazji ewentualne wątpliwości 
z tym związane. Pozwoliło to na w miarę 
sprawne przyjęcie i zarejestrowanie blisko 
5 tys. deklaracji, jakie wpłynęły od właści-
cieli nieruchomości. 

Złożone deklaracje wprowadzane są 
obecnie w specjalny program komputero-
wy, który usprawni dalszą obsługę nowego 
systemu odpadowego, zarówno w aspekcie 
merytorycznym, jak i finansowym. Jed-
nocześnie trwa przetarg na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów z terenu Gminy 
Cieszyn, w wyniku którego wyłoniona 
zostanie firma wywozowa, obsługująca 
nasze nieruchomości. Zgodnie z warunka-
mi przetargu jednym z pierwszych zadań, 
jakie czekać będzie na jego zwycięzcę, jest 
opracowanie harmonogramu odbioru od-
padów i dostarczenie go właścicielom nie-
ruchomości. Ci mieszkańcy, którzy zdecy-
dowali się na segregację śmieci, otrzymają 
od firmy wywozowej stosowne komplety 
worków do segregacji. 

Reforma odpadowa, jaka ma miejsce 
w naszym kraju, spotyka się ze 
znaczną falą społecznej i medialnej 
krytyki – czy Pana zdaniem jest ona 
uzasadniona, czy raczej wynika 
z niewiedzy bądź niezrozumienia 
zasad nowego systemu? Jak wygląda 
ta kwestia przez pryzmat naszego – 
cieszyńskiego „podwórka”?

MS: Jak już zaznaczyłem, nowa ustawa  
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach nie jest ustawą łatwą do stosowania, 

zarówno dla właścicieli nieruchomości, 
gmin, firm wywozowych, firm zagospoda-
rowujących odpady komunalne, czy wresz-
cie dla organów kontrolnych. Z drugiej jed-
nak strony mieszkańcy Cieszyna są w tej 
dobrej sytuacji, ponieważ funkcjonujący w 
naszej gminie od kilkunastu lat program 
segregacji odpadów ukształtował już pew-
ne dobre nawyki, które obecnie ustawo-
dawca starał się ubrać w przepisy ustawy. 
Warto przypomnieć, że od lat funkcjonują 
w Cieszynie najistotniejsze elementy tzw. 
gminnego punktu selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych (m.in. zbiórka zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów 
wielkogabarytowych), prowadzona jest se-
gregacja w systemie workowym i pojemni-
kowym (dzwony), a mieszkańcy mają sze-
roki dostęp do punktów, w których mogą 
oddawać przeterminowane lekarstwa bądź 
zużyte baterie. Dla wielu gmin w Polsce 
to wszystko są nowe rozwiązania, któ-
re wymusza znowelizowana ustawa. Bez 
względu na stopień zaawansowania „odpa-
dowego” poszczególnych gmin, podstawą 
powodzenia każdej reformy jest łatwy do-
stęp do rzetelnej informacji o jej zasadach.

No właśnie – w jaki sposób mieszkańcy 
Cieszyna mogą zasięgnąć rzetelnej 
informacji o nowym systemie 
odpadowym i o co najczęściej pytali 
mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy 
licznie odwiedzili w ciągu ostatniego 
miesiąca ratusz?

MS: Na potrzeby kompleksowego i spraw-
nego przekazywania informacji stwo-
rzyliśmy internetową stronę odpadową  
(www.um.cieszyn.pl/smieci), gdzie można 
odnaleźć liczne materiały informacyjne, po-
brać niezbędne formularze oraz zapoznać 
się z obowiązującymi przepisami prawa, 
zarówno powszechnego, jak i miejscowego. 
Ponadto wraz z formularzami deklaracji 
rozprowadzone zostały wśród właścicie-
li nieruchomości drukowane materiały  
w postaci instrukcji i ulotek. Materiały te 
dostępne są na bieżąco w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, 
gdzie również można uzyskać bezpośred-
nią informację we wszelkich kwestiach 
dotyczących wdrażania i funkcjonowania 
nowego systemu odpadowego (pok. 17 i 18 
w budynku ratusza, tel. 334794273 lub 278, 
e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl). Liczę, że 
również cykl informacji odpadowych, pu-
blikowanych regularnie od kilku miesięcy 
na łamach Wiadomości Ratuszowych, przy-
czynia się do pogłębiania wiedzy o nowym 
systemie. 
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Śmieci - odpowiadamy na najczęściej 
zadawane pytania
Czy w nowym systemie segregacja 
obejmie 100% odpadów, czy też nadal 
będą funkcjonowały pojemniki (kubły) 
na tzw. zmieszane odpady komunalne?

Oczywistym jest, że w strumieniu odpadów 
komunalnych zawsze natrafimy na takie, któ-
rych selektywna zbiórka jest niemożliwa, bądź 
kompletnie nieuzasadniona z ekonomicznego 
punktu widzenia. Do tego rodzaju odpadów za-
liczyć można przykładowo popiół, zużyte pie-
luchy, resztki żywności. Odpady te winny być 
gromadzone w standardowych pojemnikach, 
które zapewnić powinni właściciele nierucho-
mości i jako zmieszane odpady komunalne, od-
bierane będę przez firmę wywozową, zgodnie 
z opracowanym harmonogramem.

Aktualnie odpady z mojej nieruchomości 
odbierane są na podstawie umowy, 
jaką swego czasu zawarłem z wybraną 
przeze mnie firmą wywozową. Umowa 
ta przestaje obowiązywać z dniem  
1 lipca 2013 r. Czy w związku ze złożoną 
deklaracją będę zobligowany do 
zawarcia nowej umowy?

Nie, gmina nie podpisuje umowy z miesz-
kańcami. Każdy właściciel nieruchomości zo-
bowiązany jest do złożenia deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i jest to dokument wiążący 
mieszkańca i gminę, tzn. na podstawie da-
nych zawartych w złożonej deklaracji gmina 
weryfikuje istniejącą bazę właścicieli nieru-
chomości zobowiązanych do wnoszenia opła-
ty za gospodarkę odpadami komunalnymi,  
a wysokość opłaty wynika ze złożonej de-
klaracji. W przypadku właścicieli nierucho-
mości, którzy powinni złożyć deklarację, 
ale tego nie uczynili, burmistrz jest zobo-
wiązany wyjaśnić przyczyny jej niezłożenia 
i w uzasadnionych przypadkach wydać de-
cyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Należy również 
zwrócić uwagę, że w przypadku zmian mają-
cych wpływ na wysokość opłaty określonej 
w złożonej deklaracji właściciel zobowiązany 
jest złożyć nową deklarację i określić w niej 
prawidłową wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

Czy jako mieszkaniec Cieszyna  
w nowym systemie odpadowym będę 
otrzymywał z urzędu bądź od firmy 
wywozowej rachunki/faktury, na 
podstawie których regulował będę 
opłatę za odpady komunalne odbierane 
z mojej nieruchomości?

Dokonując wpłaty z tytułu opłaty za gospo-
darkę odpadami nie otrzymamy rachunków 
ani faktur. Sami też musimy pamiętać o ter-

minowym uiszczaniu opłat, a dowodem wnie-
sienia opłaty dla właściciela nieruchomości 
jest np. polecenie przelewu (gdy, dokonujemy 
wpłaty przelewem na wskazany rachunek) 
lub pokwitowanie dokonanej wpłaty w kasie. 

Jako mieszkaniec nieruchomości 
zamieszkałej obliczę opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w części C deklaracji. 
Czy muszę jeszcze określić wielkość 
pojemnika na zmieszane odpady 
komunalne, którym dysponuję?

Nie, po obliczeniu wysokości miesięcz-
nej opłaty za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w oparciu o liczbę osób za-
mieszkujących nieruchomość, właściciel tego 
rodzaju nieruchomości nie określa w dekla-
racji wielkości pojemnika. Firma wywozowa 
podczas odbioru odpadów dokonuje kontroli 
czy nieruchomość wyposażona jest w odpo-
wiednie pojemniki i o ewentualnych niepra-
widłowościach poinformuje gminę.

W miejscu zamieszkania mam 
zarejestrowaną działalność 
gospodarczą w postaci projektowania 
stron internetowych na zlecenie. Czy 
muszę w deklaracji zadeklarować 
pojemnik i płacić dodatkowo jak za 
nieruchomość niezamieszkałą, na 
której powstają odpady komunalne?

W przypadku działalności gospodarczej 
zarejestrowanej w miejscu zamieszkania, 
z prowadzenia której nie powstają odpady 
komunalne lub też zarejestrowanej w miej-
scu zamieszkania, ale prowadzonej gdzie 
indziej (np. pielęgniarka, agent ubezpiecze-
niowy), taką nieruchomość należy trakto-
wać jak nieruchomość wyłącznie zamiesz-
kałą. Wówczas opłatę należy obliczyć jako 
iloczyn osób zamieszkujących na nierucho-
mości i stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ale w części G de-
klaracji należy podać informacje o zareje-
strowanej działalności, z prowadzenia któ-
rej nie powstają odpady komunalne. Ułatwi 
to sprawne uruchomienie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi przez 
gminę, która każdy przypadek niezłożenia 
deklaracji przez przedsiębiorcę musi zwe-
ryfikować poprzez wezwanie do złożenia 
wyjaśnień przyczyn jej niezłożenia.

Co w przypadku, gdy zadeklaruję 
selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych, zastosuję do obliczenia 
niższą stawkę, a nie będę wykonywał 
tego obowiązku?

W przypadku, gdy firma wywozowa 
stwierdzi, że na danej nieruchomości odpa-
dy komunalne nie są zbierane selektywnie 
pomimo złożenia takiej deklaracji lub gdy 
selektywna zbiórka przeprowadzana jest 
niewłaściwie (np. w worku na papier znaj-
dują się butelki szklane), informuje o ta-
kim fakcie gminę. Staje się to podstawą do 
wszczęcia postępowania wobec właściciela 
tej nieruchomości, które może zakończyć się 
wydaniem decyzji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

Co w przypadku, gdy złożę deklarację, 
zadeklaruję opłatę, ale nie będę płacił?

Zgodnie z obowiązującym prawem bur-
mistrz ma obowiązek wszcząć postępo-
wanie, które ma na celu wydanie decyzji 
o zaległościach z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Może 
również na podstawie złożonej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wystawić tytuł wy-
konawczy i w ten sposób wyegzekwować 
opłatę za wykonanie usługi wywozu odpa-
dów komunalnych. 

Czego mogę oczekiwać w zamian za 
wnoszoną do gminy opłatę za śmieci?

W zamian za uiszczanie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi gmina:

• odbierze nielimitowaną ilość odpadów 
komunalnych, za wyjątkiem odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych,

• zgodnie z harmonogramem wywozu 
odpadów odbierze odpady zmieszane zgro-
madzone w pojemnikach metalowych, bądź 
plastikowych oraz odpady zebrane selek-
tywnie w workach,

• utrzymuje gminny punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, do którego 
mieszkańcy Cieszyna mogą samodzielnie 
oddawać bezpłatnie różnego rodzaju odpa-
dy komunalne zebrane selektywnie;

• po telefonicznym zgłoszeniu zostaną 
odebrane np. odpady niebezpieczne, wiel-
kogabarytowe czy zużyte opony.

Opracował: 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa


