18

KOMUNIK AT Y

Wiadomości Ratuszowe

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CIESZYN
PAPIER

SZKŁO BEZBARWNE

SZKŁO KOLOROWE

WOREK LUB POJMNIK NIEBIESKI
Tu wrzucamy

WOREK LUB POJMNIK BIAŁY
Tu wrzucamy

WOREK LUB POJMNIK ZIELONY
Tu wrzucamy

gazety i czasopisma
katalogi, prospekty, foldery
zużyte książki w miękich okładkach lub z
usuniętymi twardymi okładkami
tekturę, zeszyty
worki papierowe
papier pakowy
pudełka kartonowe tekturowe
ścinki drukarskie
papier biurowy
Tu nie wrzucamy
tapet
zabrudzonego, w szczególności
zatłuszczonego papieru (np. papierowe
opakowania po maśle)
papieru z folią
pieluch i innych artykułów higienicznych
apieru faksowego termicznego
i przebitkowego (np. rachunki, faktóry)
opakowań z jakąkolwiek zawartością kalki
worków po gipsie, cemencie i innych
materiałach budowlanych
wilgotnego papieru
kartonów po mleku, sokach
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
WOREK BRĄZOWY
Tu wrzucamy
gałęzie drzew i krzewów
liście, kwiaty i skoszoną trawę
trociny i korę drzew
owoce, warzywa
Tu nie wrzucamy
kości zwierząt
mięsa i padliny zwierząt
zepsutej żywności
grejpfruta (niszczy florę bakteryjną)
oleju jadalnego
leków
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
papierosów
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)
POPIÓŁ
WOREK SZARY
Tu wrzucamy
popioły i żużle z opalania gospodarstw
domowych
PAMIĘTAJ
Popiół przed wrzuceniem do worka należy
wystudzić.

bezbarwne butelki i słoiki szklane po
apojach i żywności
bezbarwne szklane opakowania po
kosmetykach
Tu nie wrzucamy
szkła stołowego - żaroodpornego
ceramiki. doniczek
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
szkła kryształowego
reflektorów
nieopróżnionych opakowań po lekach,
olejach, rozpuszczalnikach
termometrów i strzykawek
monitorów i lamp telewizyjnych
szyb okiennych i zbrojonych
szyb samochodowych
luster i witraży
fajansu i porcelany
TWORZYWA SZTUCZNE, METALE,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
WOREK LUB POJEMNIK ŻÓŁTY
Tu wrzucamy
puste, odkręcone i zagniecione butelki
plastikowe po napojach (np. typu PET)
odpady wielomateriałowe, czyli kartony
po sokach, mleku, tzw. tetrapaki
puste butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości (np. po szamponach,
płynach do mycia naczyń)
plastikowe opakowania po żywności
(np. po jogurtach, serkach, kefirach,
margarynie)
folię aluminiową
czyste kanistry plastikowe
kapsle z butelek oraz metalowe i
plastikowe nakrętki
opakowania stalowe i aluminiowe
(puszki, pudełka, folie itp.)
puszki po konserwach
drobny złom żelazny i metale kolorowe
(np. zabawki, narzędzia)
Tu nie wrzucamy
zabrudzonych butelek po olejach
spożywczych i samochodowych
opakowań po aerozolach
opakowań po lekach
sprzętu AGD
puszek i pojemników po farbach
i lakierach
opakowań po środkach chwastoi owadobójczych
folii budowlanej (poremontowej)

kolorowe butelki i słoiki po napojach i
żywności
kolorowe szklae opakowania po
kosmetykach
Tu nie wrzucamy
szkła stołowego - żaroodpornego
ceramiki, doniczek
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
szkła kryształowego
reflektorów
nieopróżnionych opakowań po lekach,
olejach, rozpuszczalnikach
termometrów i strzykawek
monitorów i lamp telewizyjnych
szyb okiennych i zbrojonych
szyb samochodowych
luster i witraży
fajansu i porcelany
ODPADY ZMIESZANE
POJEMNIK METALOWY LUB PLASTIKOWY
O RÓŻNEJ POJEMNOŚCI
Tu wrzucamy
pozostałe odpady komunalne, inne niż
niebezpieczne, czyli np.:
pieluchy i inne artykuły higieniczne
zabrudzone opakowania po olejach
spożywczych
zabrudzony, w szczególnoości
zatłuszczone papier (np. papierowe
opakowania po maśle)
wilgotny papier
szkło żaroodporne
krystaliczne, potłuszczone naczynia
lustra, witraże
materiały biurowe typu długopis, ołówek,
flamaster
ceramikę, doniczki
resztki po posiłkach (dgy nie
kompostujemy)
wycieraczki, dywaniki łazienkowe,
poduszki
kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadki, fluid
inne...
Tu nie wrzucamy
odpadów niebezpiecznych
odpadów budowlanych i remontowych
odpadów wielkogabarytowych , w tym
mebli
użytych opon
zużytego sprzęt elektryczny i
elektroniczny surowców wtórnych
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OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO
ZBYCIA
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia,
w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy:
lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Srebrnej 1
w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych
budynku w 11664/115858 części.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek
1, I piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od
dnia 13 września 2017 r. do dnia 4 października 2017 r.

NAJEM – WOLNY LOKAL PRZY UL.
GŁĘBOKIEJ 57/3
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu wolny lokal mieszkalny położony w
Cieszynie przy ul. Głębokiej nr 57/3 o powierzchni 80,53 m2,
którego najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących
się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na
własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne. Ogłoszenie
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków
Miejskich w Cieszy-nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro)
oraz umieszczone na stronach internetowych Zakładu: www.
zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl=zakładka Jednostki Organizacyjne =katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie
Sp. z o.o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr
2a, I piętro, pokój nr 8, tel. (33)8511886.

NAJEM – WOLNY LOKAL PRZY UL.
PPRZYKOPA 4/2
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu wolny lokal mieszkalny położony
w Cieszynie przy ul. Przykopa nr 4/2 o powierzchni 49,10 m2,
którego najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących
się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na
własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne. Ogłoszenie
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków
Miejskich w Cieszy-nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro)
oraz umieszczone na stronach internetowych Zakładu: www.
zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl=zakładka Jednostki Organizacyjne =katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie
Sp. z o.o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr
2a, I piętro, pokój nr 8, tel. (33)8511886.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO
ZBYCIA
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do
zbycia, w drodze bezprzetargowej działkę położoną w Cieszynie przy ul. Siennej nr 7/33 obr. 38 o pow. 97 m2 objętą księgą
wieczystą nr BB1C/00030840/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek
1, I piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni,
tj. od dnia 14 września 2017 r. do dnia 5 października 2017 r.

PRZYPOMNIENIE – OPŁATA ZA KONCESJĘ
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż

Wiadomości Ratuszowe

napojów alkoholowych, że z dniem 30 września b.r. upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.
Przedmiotowe sprawy załatwia oraz wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, pokój
nr 1, tel. 33 479 43 84.

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY PRZY
UL. WYŻSZA BRAMA NR 11
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
informuje, że przeznacza do najmu w drodze przetargu
pisemnego – konkurs ofert, lokal użytkowy położony na
parterze budynku nr 11 przy ul. Wyższa Brama w Cieszynie,
o łącznej powierzchni użytkowej 12.92 m2, nieograniczonego na prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie
Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone
na stronie internetowej Zakładu Budynków Miejskich
w Cieszynie Spółka z o.o.: bip.um.cieszyn.pl = zakładka
Jednostki Organizacyjne = katalog Zakład Budynków
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich
w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro,
pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL informuje, że
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w
zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn.
Punkt prowadzony jest w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 w budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego
(wejście A3) w dniach:
poniedziałek 				
13.00-17.00
wtorek				
13.00-17.00
środa 					
15.00-19.00
czwartek 				
15.00-19.00
piątek 				
8.00-12.00
Proponujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź osobistą
w punkcie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu: (33) 445 70 11

PŁATNOŚĆ ZA III KWARTAŁ ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Burmistrz przypominamy Państwu, że 15.10.2017 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za III kwartał 2017 r. Wpłaty można dokonać
w następujący sposób:
na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których należność
jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 33 479 43 18, 33 479 43 17, lub na stronach internetowych:
www.bip.um.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl.

