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Opłaty za odbiór odpadów

Informujemy Szanownych Państwa, że dla 
usprawnienia procesu przyjmowania wpłat  
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi został wprowadzony System 
Identyfikacji Masowych Płatności SIMP, polega-
jący na przyporządkowaniu każdemu płatniko-
wi tej opłaty indywidualnego rachunku banko-
wego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do każdego z Podatników zostanie dostar-
czone pisemne zawiadomienie o indywidu-
alnym numerze konta bankowego, którym 
należy posługiwać się dokonując każdorazowo 
wpłaty z tego tytułu. W razie jego zagubienia nu-
mer indywidualnego konta bankowego można 
uzyskać na stanowisku księgowości w Referacie 
Podatków Wydziału Finansowego, ul. Srebrna 2.

W przypadku nieotrzymania zawiadomienia 
można dokonywać wpłat na ogólne konto Urzę-
du Miejskiego w ING Bank Śląski w Cieszynie nr 
36 1050 1070 1000 0023 9859 2960. Wpłaty do-
konywane bezpośrednio w Banku Śląskim zwol-
nione są z dodatkowych opłat. 

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokona-
nych wpłat udzielane będą pod numerami tele-
fonów: 33 4794281, 33 4794317, 33 4794318.

Wpłaty dokonane przez Państwo bezpośred-
nio na rachunek bankowy powinny w treści 
wskazywać okres, którego dotyczą, np. opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
III kwartał 2013 r. (za III i IV kwartał 2013 r.).

Uprzejmie przypominamy, że opłata płatna 
jest bez wezwania i termin płatności za III 
kwartał roku 2013 upływa z dniem 15 paź-
dziernika 2013 r., a za IV kwartał z dniem 15 
stycznia 2014 r. 

Przypominamy, że opłata za kwartał stanowi 
iloczyn opłaty miesięcznej wyliczonej na dekla-
racji x 3 miesiące.

W roku 2014 opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi należy uiszczać:

- I kwartał – do dnia 15 kwietnia,
- II kwartał – do dnia 15 lipca,
- III kwartał – do dnia 15 października,
- IV kwartał – do dnia 15 stycznia.

Kierownik Referatu Podatków
mgr Dorota Moskała

Informacja o przeprowadzanej na 
terenie województwa śląskiego 
akcji szczepienia lisów dziko 
żyjących w akcji jesień 2013 roku 

Rusza jesienna akcja szczepienia lisów.  
W okresie pomiędzy 11 a 20 października 2013 
roku na terenie całego województwa śląskiego 
prowadzona będzie akcja wykładania z samo-
lotów szczepionki dla lisów. 

Akcja będzie prowadzona przy użyciu sa-
molotów AN-2, startujących z lotniska Ka-
towice - Muchowiec. Szczepionka zostanie 
wyłożona z wysokości około 200 metrów, na ob-
szarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych.  
W związku z wystąpieniem wścieklizny u lisa 
wolno żyjącego w listopadzie 2011 roku oraz 
psa we wrześniu 2012 roku, nastąpi zwiększe-
nie wyłożenia na obszarze wokół miejscowości 
Pradła do 30 dawek szczepionki na 1 km2. Na po-
zostałym terenie woj. śląskiego zakłada się wy-
łożenie 20 dawek szczepionki na 1 km2. W sumie 
na terenie całego województwa śląskiego zosta-
nie wyłożonych 222 810 dawek szczepionki. 

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w 
postaci małych brunatnych kostek o zapachu 
mocno zepsutej ryby. Zapach ten lisy wyczuwają  
z odległości ok. 800 metrów. Szczepionki zosta-
ną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozosta-
łych terenach zielonych np. na polach, łąkach,  
w ogródkach działkowych, a nawet w parkach. 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ape-
luje do mieszkańców województwa o niepod-
noszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając 
zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki. Jed-
nocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie 
po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać 
zwierząt domowych na tereny niezabudowane. 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Ka-
towicach informuje również, że sama przynęta 
nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast 
w przypadku kontaktu człowieka z płynną za-
wartością kapsułki, należy niezwłocznie skon-
taktować się z najbliższym lekarzem medycyny 
lub właściwą terytorialnie placówką służby zdro-
wia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie 
umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne czę-
ści ciała, które zetknęły się z płynną szczepionką.

Akcja wykładania szczepionek w wojewódz-
twie śląskim odbywa się dwa razy do roku: wio-
sną i jesienią. 

Środki finansowe na tę akcję pochodzą z re-
zerwy budżetu państwa. 

W wyniku prowadzonej do tej pory akcji 
szczepienia lisów wolno żyjących obserwuje się 
poważny spadek wystąpień wścieklizny wśród 
zwierząt.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Przetarg ustny na dzierżawę 
gruntu pod tymczasowe stoisko 
handlowe na okoliczność dnia 
Wszystkich Świętych

Miejski Zarząd Dróg ogłasza ustny przetarg 
nieograniczony na wysokość stawki czynszu 
za dzierżawę nieruchomości gruntowej o po-
wierzchni 4,00 m2 położonej przy Cmentarzu 
Komunalnym oraz o powierzchni 4,50 m2 przy 
Cmentarzu Ewangelickim w Cieszynie na czas 
określony, z przeznaczeniem na usytuowanie tym-
czasowego stoiska handlowego na okoliczność 
dnia Wszystkich Świętych. Stawka wyjściowa 
do przetargu wynosi 100,00 zł za stoisko/dobę 
+ 23% podatku VAT. Przetarg odbędzie się w 
Miejskim Zarządzie Dróg przy ul. Liburnia 4 
w Cieszynie, w dniu 08 października 2013 r.  
o godzinie 10.00. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Za-
rządzania i Nadzoru Drogowego tel. 33 4795253.

Najem lokalu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
na czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu 
nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny po-
łożony w Cieszynie przy ul. Głębokiej nr 57/1  
o powierzchni 85.56 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. /ul. Liburnia 
2a, I piętro/ oraz umieszczone na stronie inter-
netowej ZBM www.zbm.cieszyn.bip-gov.info.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w ZBM 
w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I pię-
tro, pokój nr 8, tel. 0338511886.

Masz pytania w sprawie śmieci? 
Skorzystaj z punktów obsługi

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że po-
cząwszy od miesiąca września br. uruchomio-
ne zostały punkty obsługi klienta, w których 
mieszkańcy mogą otrzymać dodatkowe wor-
ki służące do selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych. Przyjmowane są tam także wszelkie 
skargi, wnioski bądź zastrzeżenia dotyczące re-
alizacji przez firmy wywozowe usługi w zakre-
sie odbioru odpadów komunalnych.

Punkty obsługi klienta:
• Zakład Gospodarki Komunalnej w C-nie  Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59
tel. 33 4794 133, 33 4794 122
od poniedziałku do piątku: 7:00-15:00

• Zakład Gospodarki Komunalnej w C-nie  Sp. z o.o.
ul. Motokrosowa 27 (PSZOK)
tel. 795 599 677
piątek: 6:00-18:00
pierwsza sobota miesiąca: 7:00-13:00

• PPHU Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, 
Ryszard Brandys
ul. Frysztacka 145
tel. 33 8580 075
od poniedziałku do piątku: 6:00-15:00
w każdą sobotę: 7:00-13:00.

Wydział OŚR UM

Utrudnienia w ruchu - 29.09.13
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszy-

nie informuje, że 29 września br. Cieszyn gościł 
będzie uczestników cyklu masowych biegów 
przełajowych o Paterę „Polska – Dziennik Za-
chodni” i Śląskiego TKKF edycja 2013.

Start i meta biegów w poszczególnych gru-
pach wiekowych usytuowana będzie w okolicy 
Stadionu MOSiR w Cieszynie przy al. J. Łyska 21. 

Trasa biegów przebiegała będzie al. J Łyska 
od Stadionu MOSiR w stronę Mostu Sportowe-
go, dalej w prawo alejkami parkowymi do cam-
pingu „OLZA”, potem w prawo wokół boisk „Pod 
Wałką”, następnie alejką parkową do ul. Adolfa 
„Bolko” Kantora i ul. Adolfa „Bolko” Kantora do 
przystani kajakowej, dalej alejkami parkowymi 
przez „Lasek Miejski” w stronę Kąpieliska Miej-
skiego ,następnie w lewo przez parking Kąpieli-
ska i w prawo w Al. J. Łyska i dalej w prawo do 
mety na Stadionie Miejskim. Start pierwszego 
biegu nastąpi o godzinie 11.00.

W związku z powyższym informujemy o cza-
sowym wyłączeniu z ruchu al. J Łyska od Mostu 
Wolności do ul. Adolfa „Bolko” Kantora w godz. 
10.00 do 14.00 w niedzielę 29 września.

Przepraszając za wszelkie utrudnienia ser-
decznie zapraszamy do aktywnego udziału w 
zawodach.       Dyrektor MOSiR

 mgr Zbigniew Niżnikiewicz


