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Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
informuje, że w okresie od 2 lutego do 17 marca 
2017 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja 
wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 r., za-
mieszkałych stale lub przebywających czasowo 
ponad 3 miesiące na terenie: miasta: Cieszyna, 
Ustronia, Wisły, Skoczowa i Strumienia oraz 
gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Haż-
lach, Istebna i Zebrzydowice. Kwalifikacja odbę-
dzie się w budynku Starostwa Powiatowego w 
Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 29 (III piętro, pok. 
200.201,202), w okresie od dnia 2 lutego do dnia 
17 marca 2017 r., od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00–13.00. 

1. Do kwalifikacji wzywa się mężczyzn:
a) urodzonych w 1998 roku,
b) urodzonych w latach 1993–1997, którzy 

nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej,

2.Do kwalifikacji wojskowej wzywa się rów-
nież osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-

Zasady funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cie-
szyn nie uległy zasadniczym zmianom w porów-
naniu do roku ubiegłego. Jednakże dla przypo-
mnienia, poniżej zamieszczamy najważniejsze 
informacje związane z gospodarowaniem odpa-
dami komunalnymi na terenie naszej gminy:

Usługę odbioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych z nieruchomości położo-
nych na terenie gminy świadczy firma wyło-
niona w drodze przetargu, tj. 

PPHU Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Bran-
dys, Ryszard Brandys, ul. Frysztacka 145, 43-
400 Cieszyn, tel. 33 85 80 075, mail: ekoplast-
produkt@wp.pl.

Nieruchomości objęte systemem gospodar-
ki odpadami

Na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej 
Cieszyn systemem gospodarki odpadami objęto 
nieruchomości:

• zamieszkałe;
• niezamieszkałe, na których powstają odpa-

dy komunalne, czyli takie na których pro-
wadzona jest działalność gospodarcza, spo-
łeczna czy publiczna;

• od 1 stycznia 2017 r. systemem objęto rów-
nież właścicieli nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nie-
ruchomości wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej 
jedynie przez część roku. 

Miesięczna wysokość opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych 
wynosi:

A) w przypadku nieruchomości zamieszka-
łych stawka opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi wynosi:

• 10,30 od osoby miesięcznie w przypadku, 
kiedy odpady są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny;

• 19,53 od osoby miesięcznie w przypadku, 

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi

by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

c) ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotni-
czo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie po-
siadają określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej.

3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się ko-
biety: urodzone w latach 1993-1998 posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służby woj-
skowej oraz kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkol-
nym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę 
w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz 
na kierunkach psychologicznych, albo będące 
studentkami lub absolwentkami tych szkół lub 
kierunków.

4. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji woj-
skowej przedstawia:

a) wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobi-
sty lub inny dokument pozwalający na ustalenie 
tożsamości, a w przypadku braku możliwości 
stawienia się w terminie określonym w wezwa-
niu – dokument potwierdzający przyczyny nie-
stawienia się.

b) komisji lekarskiej – posiadaną dokumen-

tację medyczną, w tym wyniki badań specjali-
stycznych przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień – 
fotografię o wymiarach 3 x 4 cm

bez nakrycia głowy oraz dokument potwier-
dzający poziom wykształcenia lub pobierania 
nauki.

5. W razie niestawienia się osoby do kwali-
fikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, 
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży 
na nią grzywnę w celu przymuszenia albo zarzą-
dzi przymusowe doprowadzenie przez Policję w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 
z 2016r. poz. 1534 t.j.).

6. Niestawienie się do kwalifikacji wojsko-
wej przed wójtem, burmistrzem lub prezydenta 
miasta przed komisją lekarską oraz wojskowym 
komendantem uzupełnień w określonym termi-
nie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom 
lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, 
których przedstawienie zostało nakazane, pod-
lega grzywnie albo karze ograniczenia wolności 
(art. 224 cytowanej wyżej ustawy).
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kiedy odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

B) w przypadku nieruchomości niezamiesz-
kałych, na których powstają odpady komunalne 
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojem-
ności wynoszą:

• odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny:

1)  za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) 
– 8,85 zł;

2)  za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) 
– 9,65 zł;

3)  za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) 
– 15,55 zł;

4)  za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) 
– 17,00 zł;

5)  za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) 
– 31,55 zł;

6)  za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) 
– 105,75 zł.

7)  za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) 
– 429,00 zł;

8)  za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) 
– 594,15 zł;

9)  za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) 
– 825,15 zł.

• odpady komunalne nie są w sposób selek-
tywny zbierane i odbierane :

1)  za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) 
– 11,50 zł;

2)  za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) 
– 12,45 zł;

3)  za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) 
– 20,25 zł;

4)  za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) 
– 22,10 zł;

5)  za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) 
– 40,85 zł;

6)  za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) 
– 136,65 zł.

7)  za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) 
– 554,70 zł;

8)  za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) 
– 768,25 zł;

9)  za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) 
– 1066,95 zł.

C) w przypadku nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku roczna ryczałtowa stawka 
opłaty wynosi:

• 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 selek-
tywny zbierane i odbierane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi należy wpłacać:

– kwartalnie w przypadku nieruchomości 
zamieszkałych, niezamieszkałych i w części za-
mieszkałych i niezamieszkałych, w terminach:

• za I kwartał– do dnia 15 kwietnia
• za II kwartał– do dnia 15 lipca,
• za III kwartał– do dnia 15 października,
• za IV kwartał– do dnia 15 stycznia.
– bez wezwania za cały rok, z góry w przypad-

ku nieruchomości na której znajduje się domek 
letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzy-
stywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywana jedynie przez część roku nale-
ży uiścić, w terminie: do dnia 15 lipca każdego 
roku, lub w terminie 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego.

Wszelkie informacje na temat systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi w Cieszy-
nie można uzyskać: bezpośrednio w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: ul. Rynek 1, I 
piętro pok. 116 lub pod numerami telefonu: 33 
47 94 273,275,276,278 oraz na stronie interne-
towej: www.um.cieszyn.pl/smieci.
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Azbest – przypomnienie
Uprzejmie informujemy, że dnia 31 stycznia 

br. mija termin przekazywania Burmistrzowi 
Miasta Cieszyna, przez osoby fizyczne, nie będące 
przedsiębiorcami z terenu Cieszyna – informacji 
o wyrobach zawierających azbest, znajdujących 
się na terenie posesji, będących ich własnością.

Pozostali właściciele, zarządcy lub użytkow-
nicy nieruchomości, w obrębie których znajdują 
się wyroby zawierające azbest, powinni przed-
łożyć taką informację Marszałkowi Wojewódz-
twa Śląskiego.

Bliższe informacje dotyczące obowiązków jakie 
spoczywają na właścicielach lub użytkownikach 
obiektów budowlanych zawierających elementy 
azbestowe, można uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, Rynek 1, pok. nr 116, tel. 33 4794-278.

Wydział OŚR

Odbiór popiołu w okresie grzewczym
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od 

stycznia 2017 r. następuje zmiana w sposobie 
gromadzenia popiołu pochodzącego z palenisk 
domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony 
był łącznie ze zmieszanymi odpadami komu-
nalnymi w pojemniku plastikowym bądź me-
talowym. Niejednokrotnie takie rozwiązanie 
wymuszało na mieszkańcach wyposażenie 
nieruchomości w większą ilość pojemników, 
w szczególności w okresie grzewczym. 

W roku 2017 wprowadzona została segregacja 
popiołu, który należy wydzielać ze zmieszanych 
odpadów i gromadzić w workach koloru szarego.

Odbiór tego odpadu następować będzie w ter-

minach odbioru odpadów zbieranych selektyw-
nie, wskazanych w dostarczonym harmonogra-
mie. Worki na popiół można pobierać w punkcie 
obsługi klienta prowadzonym przez firmę PPHU 
Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ry-
szard Brandys.

Lokalizacja punktu: ul. 3 Maja 18, Cieszyn.
Dni i godz. otwarcia punktu:
• poniedziałek: 10.00-18.00,
• od wtorku do piątku: 7.00-15.00,
• w pierwszą sobotę miesiąca: 9.00-13.00.
Dodatkowo firma wywozowa będzie dostar-

czała worki na zasadzie „jeden za jeden”, czy-
li tak jak do tej pory przy odbiorze surowców 
wtórnych.

Wydział OŚR

Zmiany organizacyjne  
w Urzędzie Miejskim

Od 1 stycznia 2017 roku sprawy dotyczące dzia-
łalności gospodarczej będą załatwiane w budynku 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Kochanow-
skiego 14, na parterze, w Wydziale Spraw Obywa-
telskich i Działalności Gospodarczej.

Przetarg na lokal
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
w drodze dwuetapowego przetargu ustnego, 
nieograniczonego, na prowadzenie dowolnej 
działalności gospodarczej, lokal użytkowy poło-
żony na parterze budynku przy ul. Głębokiej nr 
37 w Cieszynie, o łącznej powierzchni użytkowej 
19.00 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miej-
skich w Cieszynie Spółka z o.o. / ul. Liburnia 2a, 
parter / oraz umieszczone na stronie interneto-
wej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o.: www.bip.zbm.cieszyn.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 18, 
tel.33 852 37 52.

Anonimowe spotkania
Organizowane spotkania to szansa dla uzależ-

nionych, którzy szukają pomocy.
• Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cie-

szynie, Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A, spo-
tkania w poniedziałki w godz. 17.00-19.00.

• Grupa Na Rynku, ul. Szersznika – klasztor 
oo. Franciszkanów – piwnica pod Aniołami, 
piątki godz. 16.00-18.00.

• Klub Abstynenta Familia – telefon trzeźwo-
ści 33 852 40 00, czynny w godzinach pra-
cy klubu: poniedziałki, czwartki i piątki od 
16.00 do 20.00 oraz we wtorki i środy od 
11.00 do 15.00.

Organizatorzy

Dyżury prawne i psychologiczne
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-

stania z bezpłatnych dyżurów psychologicznych 
i prawnych, związanych z problematyką uzależ-
nień i przemocy w rodzinie.

Dyżury pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cie-
szynie).

Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Dyżury prezydium Rady
Uprzejmie informujemy, że w Ratuszu, pokój 

nr 204 (II piętro), członkowie prezydium Rady 
Miejskiej w Cieszynie pełnią dyżury:

• Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof 
Kasztura, w każdą środę od godz. 16.00 do 17.00;

• Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Jani-
na Cichomska, w każdy piątek od godz. 12.00 do 
13.00;

• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – An-
drzej Surzycki, w każdy poniedziałek od godz. 
15.30 do 16.30.

BRM

Pomoc osobom bezdomnym!
W związku z niskimi temperaturami Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje apel do 
mieszkańców Cieszyna o szczególną wrażliwość 
społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby 
bezdomne przebywające na obszarze miasta!

Bezdomność to problem społeczny, charak-
teryzujący się brakiem stałego zamieszkania. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r., pomoc osobom bezdomnym 
należy do zadań własnych gminy, która udzie-
la pomocy w formie schronienia mieszkańcom, 
którzy z różnych powodów swoich trudności 
życiowych, zostali jego pozbawieni. Na terenie 
naszej gminy funkcjonuje Schronisko dla osób 
bezdomnych – Centrum Edukacji Socjalnej przy 
ul. Błogocka 30, prowadzone przez Stowarzysze-
nie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”, w którym 
mogą zamieszkać zarówno osoby bezdomne jak 
i osoby opuszczające zakłady karne. Powyższe 
Schronisko zapewnia całodobowy pobyt, wy-
żywienie, codzienną możliwość korzystania z 
łaźni. W przypadku osoby bezdomnej właściwą 
miejscowo do przyznania świadczeń z pomocy 
społecznej, jest gmina ostatniego miejsca zamel-
dowania na pobyt stały. 

Przedstawiamy miejsca uzyskania pomocy w 
celu zgłaszania osób bezdomnych i potrzebują-
cych:

1. Skierowanie do schroniska, pomoc fi-
nansowa, poradnictwo socjalne, potwierdze-
nie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cie-

Sprawy związane ze sprzedażą napojów alkoho-
lowych w miesiącu styczniu 2017 roku załatwiane 
będą nadal w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie przy ul. Rynek 1, w pokoju nr 113, na I piętrze. 
Natomiast od 1 lutego 2017 roku – w budynku przy 
ul. Kochanowskiego 14, na parterze, w Wydziale 
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

Stanisław Kawecki, Sekretarz Miasta

szynie, ul. Skrajna 5, tel. 33 479-49-00 lub 
33 479-49-25

2. Schronienie
• Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie, ul. 

Błogocka 30, tel. 33 851-44-30
3. Posiłek
• parafia pw. św. Marii Magdaleny, pl. Domini-

kański 2, tel. 33 852-13-52
• Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów, ul. 

Szersznika 3, tel. 33 852-43-57
4. Odzież
• Polski Czerwony Krzyż, ul. Rynek 6, tel. 

33 852-01-74
5. Pomoc medyczna
• Szpital Śląski w Cieszynie ul. Bielska 4, tel. 

33 852-05-11
Informacje w zakresie pomocy można uzy-

skać całą dobę w Straży Miejskiej w Cieszynie ul. 
Limanowskiego 7 lub pod bezpłatnym numerem 
telefonu 986.

Inne ważne numery telefonów:
999 – Pogotowie Ratunkowe
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – Służby Ratownicze
0 800 100 022 lub 987– całodobowy bezpłat-

ny nr telefonu 

APEL ma także odniesienie do innych osób 
potrzebujących naszej pomocy, osób starszych, 
schorowanych, dzieci, osób mających problemy 
z poruszaniem się.

Kluby radnych zapraszają
Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą po-

mocą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie podo-
ba? Radni zapraszają do rozmów w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Samo-
rządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę w 
godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem tygodnia, 
w którym odbywa się sesja).

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społecznego 
(CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek w 
godz. od 16.30 do 17.30.

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn


