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Śmieciowe wątpliwości
Przepełnione śmietniki i pojemniki na posegregowane odpady – tak może
wyglądać Zabrze po 1 lipca przyszłego roku. Wtedy w całym kraju rozpocznie
się rewolucja śmieciowa. I jednocześnie wielkie problemy.

Z

godnie z prawem od 1 lipca
2013 roku za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odpowiadać będą samorządy. Urząd Miejski zorganizuje przetarg na wywóz śmieci, a od mieszkańców będzie pobierał stałą, comiesięczną
opłatę. Na listopadowej sesji Rada
Miejska przyjęła m.in. regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze oraz
uchwałę w sprawie szczegółowe-

gradacji, w tym zielone (2), tworzywa sztuczne (3), metal i opakowania wielomateriałowe oraz na szkło
(4). Nie wiadomo jednak w jaki
sposób będzie sprawdzana segregacja w budynkach wielomieszkaniowych. Krystyna Kurowska zapowiada, że wejście nowych przepisów w
życie poprzedzi akcja edukacyjna
skierowana do mieszkańców. Każdy powinien zrozumieć, że segregacja jest w jego interesie.

W grudniu zabrzańscy radni będą ustalać wysokość opłaty
za odbiór odpadów. Będą dwie stawki: za śmieci zmieszane i niższa
za śmieci posegregowane. W jaki sposób miejscy urzędnicy ustalą
ilu mieszkańców budynku segreguje odpady? Nie wiadomo.
go sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Po przeanalizowaniu zapisów w tych uchwałach można odnieść wrażenie, że
system gospodarowania śmieciami
w naszym mieście może funkcjonować gorzej niż obecnie.
Od 1 lipca każdy będzie musiał
segregować swoje śmieci. Oprócz
kosza na to, czego nie da się posegregować w mieszkaniach powinniśmy mieć jeszcze 4 pojemniki na:
papier (1), odpady ulegające biode-

W grudniu radni będą ustalać wysokość opłaty za odbiór odpadów.
Będą dwie stawki: za śmieci zmieszane i niższa za śmieci posegregowane. W jaki sposób miejscy urzędnicy ustalą ilu mieszkańców budynku segreguje odpady? Nie wiadomo.
Wątpliwości budzą też regulacje dotyczące wywozu odpadów.
W uchwalonym regulaminie utrzymania czystości mowa jest o minimalnej częstotliwości wywożenia
śmieci. Wymieszane będą odbierane z domów jednorodzinnych

co najmniej raz na dwa tygodnie
a z budynków wielorodzinnych
co najmniej dwa razy w tygodniu.
Śmieci posegregowane z domów
jednorodzinnych mają znikać co
najmniej raz w miesiącu a z pozostałych budynków co najmniej raz
w tygodniu, śmieci biodegradowalne zabierane mają być co najmniej raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych i co najmniej raz w tygodniu z budynków
wielorodzinnych. Czy to znaczy,
że mieszkańcy blokowisk, którzy
teraz codziennie widzą jak śmieciarki opróżniają śmietniki pod
ich oknami, po 1 lipca zobaczą je
tylko dwa razy w tygodniu? Krystyna Kurowska zapewnia, że nic
takiego nie będzie miało miejsca.
Że to minimalna częstotliwość,
określono ją na podstawie jakichś
wyliczeń a miasto będzie musiało
odebrać każdą ilość odpadów. Poza
tym według niej regulamin jest dokumentem otwartym, a precyzyjne regulacje są w drugiej uchwale dotyczącej sposobu i zakresu
odbierania odpadów. Tymczasem
tam w paragrafie 3 poświeconym
częstotliwości odbierania odpadów od mieszkańców w większości punktów nie ma już wyrażenia
„co najmniej”. Stanowi on jasno:

Miliardy na lepsze powietrze
1 miliard zł na ochronę atmosfery przeznaczył w ciąg u ostatnich czterech
lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Część tych pieniędzy trafiła do Zabrza.

Tę

kwotę wydano m.in. na budowę i modernizacje źródeł
ciepła, likwidację lokalnych źródeł
i podłączenie obiektów do sieci
cieplnej, budowę i wdrażanie odnawialnych źródeł energii, realizacje obszarowych programów ograniczania niskiej emisji oraz termomodernizację budynków. Mówiła
o tym Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW podczas samorządowej konferencji poświęconej zagospodarowaniu w regionie
unijnych środków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Zorganizowano ją 19 listopada w Katowicach. Udział w niej
wzięli m.in. Elżbieta Bieńkowska,
minister rozwoju regionalnego, Tomasz Tomczykiewicz sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki i

Adam Matusiewicz, marszałek Województwa Śląskiego.
Jednym z trzech głównych priorytetów, wskazywanych przez Unię
Europejską w Strategii Europa 2020,
jest wspieranie gospodarki efektywniej, korzystającej z zasobów bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Założono, że
w tym czasie emisja dwutlenku węgla do atmosfery ma być ograniczona o 20 procent, a wzrosnąć powinien udziału energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii oraz
efektywność energetyczna.
W naszym województwie najefektywniejszym programem walki z niską emisją jest dofinansowany przez WFOŚiGW obszarowy
projekt, który osiem lat temu został zainicjowany w Katowicach,

a od trzech realizowany również
w Zabrzu. Pozwala on wykorzystać preferencyjną pożyczkę dla
gminy w postaci dotacji dla indywidualnych gospodarstw domowych na wymianę przestarzałych
pieców na ekologiczne. Na ten
cel do tej pory wydano ze środków Funduszu ponad 127 mln.
złotych wymieniając w 72 gminach, w tym w Zabrzu, ponad 12
tys. starych kotłowni. Zdaniem
prezes Gabrieli Lenartowicz tego
rodzaju działania w skali regionu byłyby o wiele skuteczniejsze,
gdyby połączyć różne źródła dofinansowania ochrony środowiska
w jednolity i spójny system wspierania inwestycji służących ograniczeniu niskiej emisji.
/EKO/

Od 1 lipca przyszłego roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiadać będą
samorządy. | fot. J. Matuszyńska
„Odpady komunalne zmieszane
odbierane będą: 1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz na dwa tygodnie;
2) z nieruchomości zamieszkałych
wielorodzinnych, dwa razy w tygodniu”. Bez tego zwrotu mówi się
też o odpadach posegregowanych
- z domów jednorodzinnych odbierane będą raz na miesiąc, z domów wielorodzinnych raz na tydzień. „Co najmniej” towarzyszy
jedynie terminarzowi wywozu odpadów biodegradowalnych (odpowiednio raz na dwa tygodnie i raz
na tydzień).
Uchwała o sposobie i zakresie
przyznaje mieszkańcom domów wielorodzinnych prawo domagania się
częstszego wywozu śmieci, ale jego

wyegzekwowanie może być trudne.
Par. 3, pkt 6 brzmi: „6. Na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości
odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie: 1) z terenów zabudowy wielorodzinnej; 2)
z obiektów użyteczności publicznej
oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą”. Mieszkańcy domów jednorodzinnych nie będą mogli złożyć takiego wniosku. Nie będzie można także starać się o szybszy
wywóz innych rodzajów śmieci. Jest
więc bardzo prawdopodobne, że po
1 lipca przepełnione śmietniki będą
częstszym widokiem niż obecnie.
WOJCIECH CYDZIK

Ostatni dzień kontenerów
na wielkie gabaryty
Ostatnia w tym roku szansa na bezpłatne
pozbycie się wielkogabarytowych śmieci nadarzy
się w czwartek (29.11.).

K

ontenery na duże odpady znajdziecie przy ulicach: Zona, Zaolziańskiej 5, Ligenzy 19 i 41, Myśliwskiej 8 i 78, Roosevelta 80-82, Przelotowej 5, Żelaznej 10, Uchodźców 17,
Brzóski 27-33, Prężyny, 11 Listopada 48 i 161. Można do nich bez opłat
wrzucać m.in. stare szafy, duże skrzynie, tapczany i fotele. Bezwzględnie
nie wolno umieszczać w tych pojemnikach gruzu oraz opon.
Kontenery na wielkie gabaryty pojawiały się w naszym mieście przez
kilka miesięcy, rotacyjnie we wszystkich dzielnicach. Za ich ustawianie i opróżnianie odpowiadał Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniewa
Stracha z Konopisk pod Częstochową, który wygrał przetarg na te usłu-

fot. M. Piechowicz-Gruda

gi. Pieniądze na ten cel przekazało
miasto. Obsługa jednego kontenera
kosztowała 279,72 zł brutto.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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