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Nie do pomyślenia, ale niestety do zobaczenia 
w Cieszynie, czyli dzikie wysypiska

Wydawać by się mogło, że od 1 lipca 2013 r., czyli dnia wprowa-
dzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w Cieszynie problem dzikich wysypisk powinien raz na zawsze znik-
nąć. Niestety, w wielu zakątkach Cieszyna – w lasach, w korytach 
rzek i potoków, pod przysłowiowym „krzokiem” – wciąż można na-
trafić na wyrzucone worki pełne śmieci, opony samochodowe, stare 
telewizory, meble czy lodówki. Dlaczego tak jest? Przecież zarówno 
mieszkańcy domów jednorodzinnych, bloków, kamienic oraz właści-
ciele przedsiębiorstw – zarówno tych dużych, jak i małych, objęci zo-
stali nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i w 
zamian za wnoszoną do budżetu miasta obowiązkową opłatę, mogą 
pozbywać się odpadów komunalnych, wystawiając je w kubłach 
przed nieruchomościami, jak i samodzielnie dostarczając do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Motokrosowej. 
Pozostaje mieć nadzieję, że dzikie wysypiska to nie kwestia... przy-
zwyczajenia i źle rozumianej tradycji! Faktem jest, że wyrzucone 
byle gdzie śmieci niszczą przyrodę i szpecą nasze miasto!

Dzikie wysypiska – statystyka
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie na bieżąco usuwa dzikie wysypiska 

śmieci z nieruchomości będących własnością gminy. Liczba sprzątanych 
miejsc i likwidowanych wysypisk oraz ilość zebranych śmieci co roku 
wzrasta. W 2013 r. zlikwidowano sześć dzikich wysypisk, z których ze-
brano 1,8 ton odpadów, w 2014 r. – siedem, na których „zgromadziło się” 
blisko dwie tony śmieci, natomiast w zeszłym roku uprzątnięto 14 wy-
sypisk, usuwając aż 4,4 tony śmieci! Trochę wstyd, nieprawdaż?

Akcja – edukacja
Cieszyn mierzy się z problemem dzikich wysypisk śmieci organizu-

jąc m.in. cykliczne akcje sprzątania miasta. Co roku w trzeci weekend 
września, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie koordynuje cieszyńską odsłonę akcji Sprzątanie Świata. 
Jej celem jest promowanie czystości, ograniczenie powstawania odpa-
dów oraz kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących gospoda-
rowania odpadami, ale przede wszystkim – posprzątanie wszystkich 
odpadów, które zdołaliśmy w naszym otoczeniu „odłożyć”, czyli po 
prostu byle gdzie wyrzucić. W akcji biorą udział uczniowie cieszyń-
skich szkół (podstawowych, gimnazjalnych, średnich), dla których 
Sprzątanie Świata stanowi niezwykle praktyczną i pouczającą lekcję 
poszanowania środowiska przyrodniczego.

Dzięki szkołom biorących udział w akcji, co roku różne zakątki 
Cieszyna „uwalniane” są od sterty śmieci pozostawionych w ro-
wach, w lasach, nad potokami, w parkach czy na skwerach. Szkoły 
i nauczyciele wykazują duże zaangażowanie w realizację akcji, co 
odzwierciedla powyższa tabela.

2013 2014 2015

szkoły  
podstawowe

7 szkół,  
585 uczestników

8 szkół, 
550 uczestników

8 szkół, 
670 uczestników

gimnazja 3 szkoły, 
175 uczestników

5 szkół, 
196 uczestników

5 szkół, 
222 uczestników

szkoły  
średnie

4 szkoły, 107 
uczestników

2 szkoły, 
100 uczestników

3 szkoły, 
125 uczestników

W tym roku, w dniu 22 kwietnia, w ramach obchodzonego Dnia 
Ziemi, uczniowie Gimnazjum nr 1 w Cieszynie wzięli udział w akcji 
Posprzątajmy Bobrówkę. Akcja prowadzona była na odcinku od daw-
nego młyna przy ul. Frysztackiej do budynku stacji benzynowej przy 
ul. Stawowej. Uczestniczyło w niej łącznie 110 gimnazjalistów, „uzbro-
jonych” w worki i rękawiczki. Efekt końcowy był tyleż zadowalający, 
co zawstydzająco wysoki – łącznie zebrano 880 kg śmieci, co nieste-
ty niezbyt dobrze świadczy o mieszkańcach Cieszyna, upatrujących 
w korycie Bobrówki najlepsze miejsce do pozbycia się swoich śmieci.

Wszystkim uczniom i ich opiekunom, którzy od lat własnoręcznie 
sprzątają nasze miasto, należą się od wszystkich mieszkańców Cie-
szyna serdeczne podziękowania!

22 kwietnia przypadł kolejny Dzień Ziemi.

Na szczęście młodzież chętnie włącza się w proekologiczne akcje.

Realizowane akcje sprzątania mają przede wszystkim wymiar edu-
kacyjny i skupiają się na tym, aby najmłodszym mieszkańcom naszego 
miasta uświadomić, jakie konsekwencje może mieć banalne wydawać 
by się mogło wyrzucenie papierka czy też butelki nie do kosza na śmie-
ci, ale byle gdzie. Należy jednak pamiętać i zwrócić w tym miejscu uwa-
gę, że rozwiązanie problemu zaśmiecenia naszego otoczenia nie może 
polegać na tym, aby dzieci ze szkół sprzątały raz czy dwa razy w roku 
nasze lasy czy koryta potoków, a służby komunalne systematycznie 
likwidowały dzikie wysypiska. To przede wszystkim problem naszych 
codziennych zachowań i postaw – co sami robimy z naszymi śmieciami 
i czy będziemy mieli odwagę zwrocić uwagę tym, którzy wyrzucając 
śmieci nie do kubłów i pojemników, ale byle gdzie, wystawiają niezbyt 
chlubne świadectwo wszystkim cieszyniakom.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

W czasie akcji worki szybko zapełniały się śmieciami.
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Lokal w hali targowej 
Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie 

ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na uży-
wanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego położonego w budynku Miejskich 
Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie, 
stanowiącego własność Gminy Cieszyn, składają-
cego się z pomieszczenia o powierzchni 120 m², 
na prowadzenie w nim dowolnej działalności.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy 
najmu mogą składać oferty do dnia 20 maja 
2016 r. (piątek) do godz. 9.00 w sekretariacie 
Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Liburnia 4, I piętro, 
pokój nr 6, w zamkniętych kopertach z adnotacją 
„Przetarg na lokal użytkowy o powierzchni 120 
m² przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie”.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 
20 maja 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzi-
bie Miejskiego Zarządu Dróg. Cena wywoławcza 
licytacji: 6,00 zł za 1m2 plus VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
dokonanie przelewu na konto: ING Bank Śląski 
S.A. o/Cieszyn Nr 29 1050 1083 1000 0022 8826 
4480 z dopiskiem: „Wadium, przetarg na lokal 
użytkowy o powierzchni 120 m² przy ul. Stawo-
wej 6 w Cieszynie” do dnia 20 maja 2016 r. (pią-
tek) do godz. 9.00 wadium w wysokości 720,00 zł 
(słownie: siedemset dwadzieścia złotych).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu 
lub zamknięciu przetargu, nie później niż w ciągu 
3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknię-
cia przetargu. Oferent, który wygra przetarg, zo-
bowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy 
najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych 
dokumentów, nie później jednak niż w terminie 14 
dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod 
rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez 
uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się 
na poczet opłat czynszu najmu lub innych należno-

ści MZD. Wadium wpłacane przez oferenta nie pod-
lega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby lub instytu-
cje niezalegające z opłacaniem danin publicznych, 
nieposiadające nieuregulowanych w terminie zo-
bowiązań cywilnoprawnych oraz nieposiadające 
zaległości finansowych wobec: Urzędu Skarbowe-
go, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Miejskiego 
Zarządu Dróg z siedzibą w Cieszynie. Powyższe 
warunki dotyczące oferty podane w ogłoszeniu 
powinny być spełnione łącznie. Niespełnienie ja-
kiegokolwiek z nich powoduje wyłączenie oferenta 
z dalszej procedury przetargowej – licytacji.

Oferta musi zawierać: 
• dane oferenta, 
• określenie sposobu zagospodarowania lokalu, 
• oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem 

składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem 
danin publicznych, nieposiadaniu nieuregulowa-
nych, w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem 
technicznym lokalu oraz projektem umowy naj-
mu i ich akceptacja,

• dowód uiszczenia wadium,
• podpis oferenta,
• numer konta, na które należy zwrócić wpła-

cone wadium.
Formularz ofertowy, projekt umowy najmu są 

udostępnione do pobrania na stronie interneto-
wej www.bip.mzd.cieszyn.pl, a także w siedzibie 
Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. 

W przypadku złożenia oferty nie na formula-
rzu ofertowym, oferta winna zawierać wszelkie 
zawarte w nim informacje. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskim Zarządzie Dróg – Dział Targowisk 
Miejskich, ul. Stawowa 6, tel. 33 85 23 653.

MZD zastrzega sobie prawo do zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub 
odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

MZD

Zmiana lokalizacji Punktu 
Obsługi Klienta – odpady

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od 
dnia 20 kwietnia 2016 r. nastąpiła zmiana loka-
lizacji Punktu Obsługi Klienta, tj. z ul. Przykopa 7 
punkt został przeniesiony na 3 Maja 18.

 W Punktach Obsługi Klienta mieszkańcy:
• mogą otrzymać dodatkowe worki służące do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
• mogą otrzymać kody kreskowe na worki do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
• mogą zgłaszać wszelkie skargi, wnioski bądź 

zastrzeżenia dotyczące realizacji usługi w za-
kresie odbioru odpadów komunalnych.

Godziny otwarcia Punktów Obsługi Klienta:
• Ekoplast-Produkt sp. z o.o, ul. Frysztacka 

145, tel.: 33 85 80 075, 503 933 206, godz. pracy: 
od poniedziałku do piątku: 6.00-15.00;

• Ekoplast-Produkt sp. z o.o, ul. 3 Maja 18, pok. 3, 
tel.: 33 85 80 075, 503 933 206, godz. pracy: w po-
niedziałki 10.00-18.00, od wtorku do piątku 7.00-
15.00, w pierwszą sobotę miesiąca 9.00-13.00.

Dodatkowo kody kreskowe można otrzymać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, tzw. PSZOK-u zlokalizowanym przy 
ul. Motokrosowej 27 w godzinach jego funkcjono-
wania, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.00-16.00, w pierwszą sobotę mie-
siąca w godzinach 7.00-13.00.

OŚR

Zmiana studium uwarunkowań
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującej ob-
szar położony po północnej stronie cmentarza 
komunalnego przy ul. Katowickiej.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 199 
z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską Cieszyna uchwały Nr XXI/189/16 dnia 28 
kwietnia 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Cieszy-
na dla obszaru położonego po północnej stronie 
cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej.

Obszar objęty sporządzeniem zmiany studium 
jest terenem niezabudowanym. Od strony zachod-
niej przylega bezpośrednio do drogi powiatowej 
– ul. Katowickiej. Od południa graniczy z terenem 
istniejącego cmentarza komunalnego. Od wschodu 
graniczy z terenami zieleni nieurządzonej, częścio-
wo zadrzewionymi i zakrzewionymi. Północną 
granicę obszaru stanowi północna krawędź tere-
nu gminnej drogi dojazdowej – ul. Letniej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionej zmiany studium. Wnioski nale-
ży składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Cie-
szynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, w terminie do 
dnia 27 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura

Komunikat dla rolników
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa przypomina, że 16 maja upływa termin 
składania wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich za 2016 rok. Aby otrzymać dopłaty bez-
pośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącz-
nikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. 
Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważ-
nioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocz-
tową lub pocztą elektroniczną. Każdy rolnik, który 
ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich 
w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wy-
pełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich 
za 2016 rok można pobrać także ze stroniy inter-
netowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić 
e-wniosek. Wcześniejsze złożenie wniosku po-
zwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na 
poprawienie ewentualnych błędów w terminie 
umożliwiającym przyznanie płatności bezpośred-
nich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest nie-
kompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, 
niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolni-
ka o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich 
nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków 
do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie 
płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim 
został prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie płatności ob-
szarowych za 2016 r. do 16 maja, może liczyć na 
otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży 
złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, bę-
dzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, 
ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia 
należne płatności będą pomniejszane o 1%.

W 2016 roku na realizację płatności bezpośred-
nich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. 
Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubie-
gać się o przyznanie różnych form pomocy. Rolnicy, 
którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych, 
muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy 
posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych, 
dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospo-
darstwie obszary proekologiczne (EFA). Więcej in-
formacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

ARiMR

Zmiana planu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Cieszyna, obejmującej obszar 
położony po północnej stronie cmentarza 
komunalnego przy ul. Katowickiej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 
199 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską Cieszyna uchwały Nr XXI/190/16 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Cieszyna dla 
obszaru położonego po północnej stronie cmen-
tarza komunalnego przy ul. Katowickiej.

Obszar objęty sporządzeniem zmiany planu jest 
terenem niezabudowanym, od strony zachodniej 
przylega bezpośrednio do drogi powiatowej – 
ul. Katowickiej. Od południa graniczy z terenem 
istniejącego cmentarza komunalnego. Od wschodu 
graniczy z terenami zieleni nieurządzonej, częścio-
wo zadrzewionymi i zakrzewionymi. Północną 
granicę obszaru stanowi teren ulicy Letniej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, 
w terminie do dnia 27 maja 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura


