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Cieszyn
Każdy z nas codziennie – świadomie lub nieświadomie,
bezpośrednio lub pośrednio – „produkuje” odpady.
W ciągu roku uzbiera się tego spora „górka” śmieci, ważąca od 300 do 450 kg na osobę (ilość ta zależy przede
wszystkim od zamożności, stylu życia i miejsca zamieszkania
– na wsi, w centrum miasta lub na jego przedmieściach).
Większość z tych odpadów można powtórnie użyć lub
wykorzystać jako surowce wtórne. Z pewnością więc nasze
śmieci nie powinny w całości trafiać na składowisko odpadów, nie wspominając już o tak nagannych sposobach
pozbycia się tego „kłopotliwego i śmierdzącego problemu”, jak palenie odpadami w piecu lub wyrzucenie do lasu.
Postępowanie z odpadami komunalnymi reguluje szereg
przepisów, w tym regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Cieszyn. Niniejsza broszura ma na celu omówienie najważniejszych kwestii
dotyczących utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach, w szczególności przybliżenie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn.
Mamy nadzieję, że będzie to praktyczny i przydatny
poradnik, jak właściwie postępować z odpadami i dbać
o czystość i porządek.

Znając podstawowe pojęcia, lepiej zrozumiesz
regulamin

WŁAŚCICIEL
NIERUCHOMOŚCI

Przez właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, w tym osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną – w przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty
mieszkaniowej obowiązki właściciela nieruchomości spoczywają na zarządzie spółdzielni lub wspólnoty.

MIESZKANIEC

Mieszkańcem jest każda osoba fizyczna mająca na terenie Cieszyna miejsce zamieszkania, czyli miejsce, w którym zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych
np. z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

ODPADY
KOMUNALNE

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych
(z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji), a także odpady wytworzone przez inne osoby bądź podmioty, o ile nie zawierają odpadów
niebezpiecznych i takie, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

ODPADY
NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie,
skład chemiczny i biologiczny stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia
człowieka lub dla środowiska. Odpadów takich nie wolno spalać, zakopywać, wyrzucać do lasu, wylewać do wody czy kanalizacji. Nie powinny
także trafiać na składowiska z innymi odpadami. Odpady niebezpieczne
należy zbierać selektywnie i unieszkodliwiać odrębnie od innych rodzajów
odpadów komunalnych.

RECYKLING

Recykling to inaczej wykorzystanie odpadów do wytwarzania nowych
produktów, np. makulatury do produkcji papieru. Podstawową zasadę recyklingu można streścić w zdaniu – maksymalne powtórne wykorzystanie
wszystkiego, co się da wykorzystać, przy minimalnych nakładach poniesionych na przetworzenie odpadów. Dzięki recyklingowi ogranicza się
przede wszystkim zużycie surowców naturalnych, które służą do wytworzenia nowych przedmiotów (produktów).

SELEKTYWNE
ZBIERANIE

Selektywnie zbieranie to zbieranie odpadów z podziałem na rodzaj materiału z jakiego zostały wyprodukowane, czyli odrębnie papieru, szkła,
metalu itd., do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków.

SEGREGACJA
„U ŹRÓDŁA”

Segregacja „u źródła” to selekcja odpadów i ich selektywne zbieranie
prowadzone bezpośrednio w miejscu ich powstawania np. przez mieszkańca w gospodarstwie domowym.

KOMPOSTOWANIE

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (np. pozostałości z pielęgnacji ogrodów),
polegającą na rozkładzie substancji organicznych przez mikroorganizmy
przy dostępie powietrza w odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

PSZOK

FIRMA
WYWOZOWA
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Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK
to gminny punkt zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany przy
ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie (za miejską oczyszczalnią ścieków),
do którego właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać odpady typu: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, odpady budowlane i remontowe, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, zużyte opony, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Funkcjonujący w tym miejscu od 2010 r.
gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (tzw. GPZON) stał się częścią PSZOK-u. Wyżej wymienione odpady są odbierane od mieszkańców
bezpłatnie. PSZOK jest czynny w dni robocze:
• od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 14.00,
• w piątki w godzinach 7:00 – 18:00,
• w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 7:00 – 13:00.
Firma wywozowa, czyli podmiot świadczący usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi to firma wyłoniona w drodze przetargu
zorganizowanego przez Gminę Cieszyn, której zadaniem jest odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a następnie właściwe
ich zagospodarowanie. Firma jest zobowiązana do dostarczania wszystkim
właścicielom nieruchomości położonych na terenie Cieszyna harmonogramu
odbioru odpadów komunalnych oraz worków służących do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Działalność firmy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest finansowana z opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, na warunkach umowy zawartej pomiędzy
Gminą a firmą wywozową. Natomiast właściciele nieruchomości nie zawierają umów z firmą wywozową lub gminą.

Regulamin jako akt prawny

Regulamin przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna jest prawem miejscowym, powszechnie
obowiązującym na terenie Cieszyna.
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Obowiązki właściciela nieruchomości dotyczące
postępowania z odpadami komunalnymi

Do podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości należy w szczególności:
wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników (metalowych bądź plastikowych), służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Ilość i pojemność
pojemników należy dostosować do liczby mieszkańców i/lub prowadzonej na nieruchomości działalności, opierając się o wytyczne określone w regulaminie;
zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje wyszczególnione w punkcie 5
przewodnika. Worki dostarczane są przez firmę wywozową w ramach wnoszonej przez
właścicieli nieruchomości opłaty;
złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, wymagają złożenia korekty deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
ponoszenie na rzecz Gminy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W zamian Gmina odbiera odpady komunalne w ilości nielimitowanej, za wyjątkiem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
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Jak postępować z odpadami komunalnymi ?

Życie bez żadnych odpadów i wysypisk śmieci? Niestety, to nieosiągalny ideał, ale przy niewielkim
zaangażowaniu każdego możliwe jest znaczące ograniczenie ilości otaczających nas zewsząd
odpadów. Wystarczy kierować się następującymi zasadami:
zapobiegaj i ograniczaj powstawanie odpadów, zanim wyrzucisz używaj wielokrotnie, odzyskuj surowce, a dopiero to, czego nie da się użyć powtórnie lub odzyskać – wyrzuć do pojemnika.
Zanim wyrzucimy odpady do kubła na śmieci, zastanówmy się, czy np. butelka nie jest butelką
zwrotną, którą można użyć powtórnie. Jeśli nie, to odpady należy posegregować według rodzaju
z których zostały wyprodukowane i umieścić w odpowiednich workach lub pojemnikach przeznaczonych na surowce wtórne. Na terenie Cieszyna odpady segregowane należy zbierać w workach
(w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, typu kamienice) lub w pojemnikach typu „dzwon”
(w zabudowie wielorodzinnej, osiedlowej). Z kolei odpady nie podlegające selektywnej zbiórce
(np. pampersy, popiół itp.), należy zbierać do pojemników (kubłów) metalowych bądź plastikowych,
tradycyjnie służących do gromadzenia zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów powinna być prowadzona w sposób pozwalający
na wyodrębnienie:
• papieru;
• tworzyw sztucznych;
• metali;
• szkła kolorowego i bezbarwnego;
• opakowań wielomateriałowych (typu kartony po sokach lub mleku);
• odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone z pielęgnacji terenów zieleni
i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z remontów prowadzonych samodzielnie);
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
• odpadów niebezpiecznych (w tym chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
przeterminowanych leków);
• zużytych opon.
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W przypadku zabudowy wielorodzinnej (osiedlowej) oraz w miejscach o natężonym ruchu pieszych do zbiórki surowców wtórnych służą pojemniki typu „dzwon”, utrzymane w następującej
kolorystyce:

NIEBIESKI
z przeznaczeniem
na papier;

Zasady gromadzenia odpadów typu szkło, papier,
metale, tworzywa sztuczne i odpady zielone

Odpady takie, jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale i odpady zielone należy gromadzić
w różnokolorowych workach z tworzyw sztucznych o pojemności 80-120 litrów, odpowiednio
zabezpieczonych przed wysypywaniem się zawartości na zewnątrz). Różnym rodzajom odpadów
przypisano odpowiednie kolory worków:

ŻÓŁTY
(lub pomarańczowy)
z przeznaczeniem
na tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe
oraz metale;

ZIELONY
z przeznaczeniem
na szkło kolorowe;

BIAŁY
z przeznaczeniem
na szkło bezbarwne;

Dopuszczalne jest łączne zbieranie szkła kolorowego i bezbarwnego w pojemniku o kolorze
zielonym oraz tworzyw sztucznych w pojemnikach wykonanych z siatki metalowej.
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Odpady niebezpieczne w naszych śmieciach

W odpadach komunalnych można znaleźć szereg materiałów bądź przedmiotów, które zaliczane
są do odpadów niebezpiecznych. Do grupy tej należą odpady zawierające np. substancje toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne. Są to w szczególności:
zużyte baterie, akumulatory itp.;
NIEBIESKI
ŻÓŁTY
ZIELONY
BIAŁY
BRĄZOWY
z przeznaczeniem (lub pomarańczowy) z przeznaczeniem z przeznaczeniem z przeznaczeniem
z przeznaczeniem na szkło kolorowe; na szkło bezbarwne; na odpady zielone
na papier;
na tworzywa sztuczczyli ulegające bio-ne, opakowania
-degradacji pochowielomateriałowe
-dzące z pielęgnacji
oraz metale;
ogrodów i terenów zielonych.
Firma wywozowa odbiera odpady selektywnie zebrane w terminach określonych w harmonogramie wywozu.

odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe w tym świetlówki, termometry);
pozostałości po farbach i lakierach oraz opakowania po nich, odpady zawierające oleje
(filtry oleju, czyściwo, szlamy zaolejone itp.), smary, środki do konserwacji metali itp.;
odczynniki chemiczne;
przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki;

odpady zawierające rozpuszczalniki, substancje chemiczne służące do wywabiania
plam, środki czyszczące itp.;

PRZETERMINOWANE LEKI

środki ochrony roślin (np. pestycydy) oraz opakowania po nich;
środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;
zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji.
Odpady te nie powinny trafiać na składowiska odpadów wraz z odpadami zmieszanymi (niesegregowanymi). Należy je gromadzić oddzielnie, gdyż powinny zostać odrębnie unieszkodliwione.
PAMIĘTAJ! Nie wrzucaj odpadów niebezpiecznych do pojemników na inne odpady
komunalne, ale:
– oddawaj do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)
przy ul. Motokrosowej;
– przekaż firmie wywozowej podczas objazdowej zbiórki odpadów komunalnych (organizowanej zgodnie z harmonogramem);
– wrzuć do specjalnych pojemników ustawionych na terenie Cieszyna: przeterminowane
leki – w aptekach, zużyte baterie - m.in. w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
w niektórych urzędach (np. w budynkach Urzędu Miejskiego na Rynku oraz przy ul.
Kochanowskiego).

BATERIE
Zużyte lub uszkodzone baterie, ze względu na zawarte w nich m.in. metale ciężkie (np. ołów,
kadm, nikiel, rtęć), stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia oraz dla środowiska naturalnego.
Jeżeli baterie trafią np. bezpośrednio do gleby czy wody, bądź na składowisko odpadów wraz
z pozostałymi odpadami komunalnymi, ich powłoka z czasem skoroduje, a zawartość może przeniknąć do wód gruntowych, powodując skażenia środowiska.
PAMIĘTAJ! Zużyte baterie i akumulatory przenośne możesz:
– wrzucić do odpowiednich pojemników zlokalizowanych w szkołach, urzędach lub
przekazać firmie wywozowej podczas objazdowej zbiórki odpadów komunalnych;
– oddać bezpłatnie w sklepie o powierzchni powyżej 25 m² i hurtowni, jeśli prowadzą
sprzedaż takich produktów, bez konieczności kupienia nowej baterii czy akumulatora;
– zostawić bezpłatnie u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarzają dla zdrowia i środowiska naturalnego, przeterminowane leki zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Dlatego powinny być gromadzone
selektywnie, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. Przeterminowane
leki należy więc oddawać do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, skąd w bezpieczny sposób zostaną przetransportowane do unieszkodliwiania.
PAMIĘTAJ!
– nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;
– nie wolno wyrzucać leków w lasach;
– nie wolno umieszczać leków w jednym pojemniku z innymi odpadami komunalnymi.

ELEKTROŚMIECI
Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli zepsute lub przestarzałe pralki,
lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio,
żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane prądem lub na baterie/akumulatory.
PAMIĘTAJ!
– nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi
odpadami w tym samym pojemniku;
– nie wyrzucaj zużytego sprzętu w lesie;
– nie demontuj sprzętu samodzielnie, ponieważ zawiera wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska;
– sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć bezpłatnie stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt.
Oznacza to, że kupując np. nową pralkę, starą można oddać w sklepie, w którym dokonujemy zakupu.
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Odpady wielkogabarytowe – jak z nimi
postępować ?

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub
wagę nie mieszczą się do typowych pojemników na zmieszane odpady komunalne. Są to np. stoły,
szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery i inne przedmioty dużych rozmiarów.

Odpady wielkogabarytowe można samodzielnie dostarczyć do gminnego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub przekazać firmie wywozowej podczas objazdowej
zbiórki (organizowanej zgodnie z harmonogramem). Do czasu ich przekazania, odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w sposób nieutrudniający korzystanie z nieruchomości.
PAMIĘTAJ !		
Odpadów wielkogabarytowych lub ich części nie wolno spalać bezpośrednio na posesji
lub w palenisku domowym. Ich spalanie powoduje bowiem emisje do atmosfery związków szkodliwych dla środowiska oraz człowieka.
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Odpady rozbiórkowe i budowlane

Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być traktowane jako typowe odpady komunalne, jeśli
pochodzą z gospodarstw domowych. Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie
i remontom mieszkań należy umieszczać w specjalnych kontenerach, gdyż są one zagospodarowywane innymi metodami niż „zwykłe” odpady komunalne.
Jeśli remont mieszkania lub domu prowadzony jest przez firmę remontową, to ona jest
odpowiedzialna za powstałe odpady - za ich zbieranie, wywóz i unieszkodliwianie
na własny koszt.
Jeśli właściciel nieruchomości dokonuje remontu samodzielnie, odpady remontowe i budowlane
powinien zgromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady,
dostarczonych i odbieranych przez firmę wywozową lub dostarczyć te odpady samodzielnie do
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
UWAGA!
W zamian za ponoszoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, firma wywozowa odbierze z nieruchomości nie więcej niż 1 m3
selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku kalendarzowym.
Do PSZOK-u każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej może dostarczyć selektywnie
zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 m3 raz na miesiąc.
W przypadku nieruchomości z budynkami wielomieszkaniowymi, powyższe limity odnoszą się do każdego samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Co w przypadku większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych ?
W przypadku większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przekraczającej powyższe
limity, właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi dodatkowej, polegającej na odebraniu
przez firmę wywozową odpadów za dodatkową opłatą, której wysokość określona uchwałą
Rady Miejskiej Cieszyna, zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie pod adresem www.um.cieszyn.pl/smieci.
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Bioodpady

Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady powstające np. podczas pielęgnacji ogrodów
i terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne, a także papier i tektura oraz odzież i tekstylia
z materiałów naturalnych.
Właściciele nieruchomości powinni selektywnie zbierać i gromadzić w brązowych workach następujące rodzaje bioodpadów:
• liście, gałęzie drzew i krzewów, ściętą trawę;
• warzywa, owoce;
• trociny, zrąbki oraz korę drzew.
Worki z odpadami zielonymi firma wywozowa odbierze z nieruchomości zgodnie harmonogramem odbioru segregowanych odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości mogą również
dostarczać samodzielnie tego typu odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
Właściciele ogrodów przydomowych mogą kompostować odpady biodegradowalne we własnym
zakresie, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. W ogrodowych kompostownikach
można kompostować następujące odpady:
• liście, gałęzie, ściętą trawę i chwasty;
• chleb i inne wyroby piekarskie;
• resztki z posiłków;
• herbatę, kawę;
• skorupki i kartony po jajkach, serwetki papierowe;
• owoce, warzywa.
PAMIĘTAJ!
– nie można mieszać bioodpadów z innymi odpadami;
– domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) dyskwalifikuje bioodpad, który nie nadaje się do kompostowania;
– w przydomowych kompostownikach nie należy kompostować takich odpadów, jak:
odchody ludzi i zwierząt domowych, resztki tłustej żywności, odpadki mięsne, mleczne,
jajka - rozkładają się zbyt długo i mogą przyciągać „nieproszone” zwierzęta, np. gryzonie;
– kompostowanie może odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości, pod warunkiem że nie stanowi uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a pojemność kompostownika nie przekracza 5 m3 i kompostownik jest oddalony od granicy nieruchomości co najmniej 2 metry.
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Nieczystości ciekłe

Wszystkie zabudowane nieruchomości powinny być podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Jeżeli nie ma możliwości wykonania podłączenia, nieruchomość powinna zostać wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków lub powstające na niej nieczystości ciekłe muszą być gromadzone
w bezodpływowym zbiorniku (osadniku, szambie), okresowo opróżnianym. Każdy właściciel nieruchomości powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza
Miasta Cieszyna na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości
ciekłych (lista przedsiębiorców jest udostępniona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie pod adresem www.um.cieszyn.pl/smieci). Umowę wraz z dowodami opłaty za
opróżnienie zbiornika bezodpływowego należy przechowywać na wypadek kontroli dokonywanej
przez odpowiednie służby komunalne. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości winna być dostosowana do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika i realizowana w taki sposób, aby nie dopuścić do jego przepełnienia się i wylewania nieczystości na
powierzchnię terenu oraz zanieczyszczania wód i ziemi.

11

Zima i związane z nią obowiązki

Właściciele nieruchomości są ustawowo zobowiązani do sprzątania chodników dla pieszych,
położonych bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Obowiązek ten nie dotyczy chodników, na których jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych. Śnieg i lód należy odgarniać w miejsca, w których nie
powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Jeżeli chodnik jest oblodzony i śliski, właściciel powinien ograniczyć śliskość poprzez posypanie chodnika wyłącznie takimi materiałami, jak
piasek, kruszywo naturalne lub sztuczne. Materiały te należy niezwłocznie usunąć z chodnika po
ustaniu przyczyn ich zastosowania.
PAMIĘTAJ!
– nie wolno zgarniać śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;
– nie wolno wrzucać zebranego śniegu i lodu do koszy ulicznych;
– nie wolno stosować soli do posypywania chodników;
– w okresie zimy należy również usuwać lód, śnieg, sople i nawisy śnieżne z dachów,
balkonów i innych miejsc, jeżeli mogą stanowić niebezpieczeństwa dla ludzi i samego
budynku. Pieczę nad odśnieżaniem budynków sprawują: nadzór budowlany, policja
oraz straż miejska.
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Czworonożni przyjaciele pod kontrolą

Aby ograniczyć zagrożenia i uciążliwości wynikające z utrzymywania zwierząt domowych, ich
właściciele zobowiązani są do:
• nie pozostawiania zwierząt domowych bez należytej opieki i dozoru (dotyczy w szczególności psów);
• wyprowadzania psów na tereny zabudowy zwartej oraz tereny przeznaczone do wspólnego
użytku (np. ulice, zieleńce, parki) wyłącznie na smyczy, a psów agresywnych i psów ras
uznawanych za agresywne również w kagańcu;
• zabezpieczenia swojej nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej obręb,
a w przypadku psów - dodatkowo do oznakowanie nieruchomości tabliczką z napisem
„Uwaga pies” lub o podobnej treści;
• niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń (zwłaszcza odchodów) pozostawionych przez
zwierzęta w obiektach oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - ulicach,
chodnikach, skwerach, zieleńcach itp. (obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, poruszających się z psami - przewodnikami). Uwaga! Nieuprzątnięcie nieczystości po swoim
pupilu grozi mandatem w wysokości do 500 zł.
PAMIĘTAJ!
– Nie wszyscy są miłośnikami czworonogów. Dlatego postaraj się, aby twój psi lub koci
przyjaciel nie był uciążliwy dla innych, zwłaszcza dla sąsiadów.
– Wprowadzanie psów lub innych zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego
oraz do obiektów i lokali handlowych lub gastronomicznych, możliwe jest tylko na
zasadach ustalonych przez właścicielu danego obiektu lub lokalu.
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Zwierzęta gospodarskie na terenie Cieszyna

W Cieszynie obowiązuje zakaz hodowania i utrzymywania zwierząt gospodarskich w centrum
miasta, na obszarze ograniczonym ulicami: Sportową, Rzeźniczą, Mostową, Dojazdową, Zamkową
(od ul. Dojazdowej do ul. Liburnia), Liburnia, Kolejową, Bielską (od ul. Kolejowej do ul. Górnej),
Górną (od ul. Bielskiej do Pl. Poniatowskiego), Pl. Poniatowskiego, Błogocką (od Pl. Poniatowskiego do ul. Ogrodowej), Ogrodową, Al. J. Raszki, 3 Maja (od Al. J. Raszki do Al. J. Łyska),
Al. Łyska (od ul. 3 Maja do ul. Zamkowej), Al. Piastowską (od ul. Zamkowej do ul. Sportowej).
Zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich obowiązuje również w obrębie zabudowy
wielorodzinnej, zwartej zabudowy jednorodzinnej, obiektów użyteczności publicznej, centrów
handlowych, hoteli, stref przemysłowych. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczalne na warunkach określonych szczegółowo w regulaminie.
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Myjąc i naprawiając samochód pamiętaj!

Pojazdy samochodowe powinny być myte i naprawiane w miejscach do tego przystosowanych
czyli w myjniach i warsztatach. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy samochodowe
w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do
kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z regulaminem.
Na na terenie własnej nieruchomości można wykonywać jedynie doraźne naprawy pojazdów,
związane z ich bieżącą eksploatacją. Zużyte części i materiały eksploatacyjne powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy
prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
Otrzymuje wtedy zaświadczenie o przyjęciu pojazdu, które umożliwi jego wyrejestrowanie.
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Deratyzacja - skuteczny sposób walki
z gryzoniami

Deratyzacja, czyli odszczurzanie ma na celu zwalczanie gryzoni stanowiących zagrożenie zarówno
dla zdrowia ludzi (np. zanieczyszczanie odchodami produktów żywnościowych znajdujących się
w magazynach), jak również dla budynków i ich infrastruktury (gryzonie potrafią przegryźć np.
instalacje elektryczne, przewody kanalizacyjne). Do przeprowadzania deratyzacji zobowiązani są
właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi,
usługowymi oraz właściciele gospodarstw rolnych, w okresie w od 1 do 30 marca i od 1 do 31
października oraz w każdym momencie pojawienia się gryzoni. Właściciele budynków jednorodzinnych przeprowadzają deratyzację w powyższych terminach, o ile wystąpi taka potrzeba.
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Co w przypadku kontroli?

Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu prowadzi Straż Miejska w Cieszynie oraz osoby
imiennie upoważnione przez Burmistrza Miasta. W szczególności kontroli podlega:
• wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych;
• sposób postępowania z nieczystościami ciekłymi;
• utrzymanie czystości na chodniku przylegającym do nieruchomości oraz jego odśnieżanie
w okresie zimowym

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielania osobom kontrolującym wiarygodnych
i wyczerpujących informacji oraz przedkładania odpowiednich dokumentów np. umów i dowodów zapłaty za wywóz nieczystości ciekłych.
W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku np. nie opróżniają osadnika, obowiązki te przejmie za nich
Gmina, obciążając właścicieli kosztami tzw. „wykonania zastępczego”.
Pamiętaj!
Nie wywiązywanie się z obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Cieszyn podlega karze grzywny.
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Obowiązujące przepisy prawne

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
• uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
– odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
– określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
oraz wysokość cen za te usługi;
– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
– ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
– określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości;
– uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.
Przepisy prawne są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, pod adresem:
www.um.cieszyn.pl/smieci.

Wszelkie informacje na temat nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Cieszynie
Cieszyn, Rynek 1, pok. nr 17 i 18
tel. 33 47 94 273 lub 33 47 94 278
e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl
oraz na stronie www.um.cieszyn.pl/smieci

