I

Śmieci - nasza sprawa
O CO NAJCZĘŚCIEJ
PYTAJĄ MIESZKAŃCY?

PO CO ZMIENIANO
ŚMIECIOWE PRAWO?
b Powód nr 1: Do dnia
wejścia w życie zapisów
znowelizowanej ustawy
o czystości i porządku w
gminach, Polska była
jednym z dwóch krajów
Unii Europejskiej (drugi
to Węgry), niemających
uporządkowanej
gospodarki odpadami.
Wprowadzenie zmian
jest więc wymuszone
także przez dyrektywy
UE. Niedostosowanie się
do norm groziło karami
idącymi w miliony euro.
b Powód nr 2: Za dużo
odpadów trafiało na
dzikie wysypiska.
Byliśmy postrzegani jako
brudasy Europy. Nowa
ustawa ma sprawić, by
nikomu nie opłacało się
bezkarnie wyrzucać
śmieci tam, gdzie ich być
nie powinno, np. do lasu
czy przydrożnego rowu.

UWAGA! NIE PRZEGAP!
Jeśliwoliszoglądać telewizję,niż
czytać,czybuszowaćwinternecie,
tojestofertaakuratdlaCiebie.
Przypominamywięc,że jużdzisiaj
–wpiątek28czerwca,naantenie
TVPKatowicemożnaobejrzeć
kolejnyz cyklusześciureportaży
natematustawyoczystości
i porządkuwgminach,jakrównież
onowymprawiegospodarki
odpadami. Emisja,jakdotychczas,
ostałejgodzinie,czyli o19.25.
Zasiądźprzedtelewizoremipoznaj
zasadytzw.śmieciowejrewolucji.
TEN FILM WARTO ZOBACZYĆ!

TYLKOTRZYDNII...STARTUJEŚMIECIOWAREWOLUCJA
Wszystkie miasta Metropolii
„Silesia” są gotowe do startu.
Stawki opłat ustalone i przyjętenamocyuchwałradmiejskich,
mieszkańcy uświadomieni, firmyśmieciowewblokach...Praktyczniewkażdymzmiastpostawiono też na edukację.

b W Jaworznie, Miejski Zarząd
NieruchomościKomunalnychzakupił ponad 4 tysiące edukacyjnychksiążeczekzkolorowankami
pt. „Co robić zodpadami?”, które
trafiły m.in. do uczniów klas I-III
szkółpodstawowych.Dziękitemu
najmłodsi dowiedzą się m.in. jak
segregować odpady i co zrobić ze
zużytymi bateriami. – Pamiętajcie, że uczymy się tego po to, by
zmniejszyćgóryśmieci,któreleżą
na wysypiskach oraz by jak naj-

JEŚLI DEKLARUJESZ, ŻE
CHCESZ SEGREGOWAĆ
ŚMIECI, ZAPAMIĘTAJ:

Tak było, ale od 1 lipca
musimy to zmienić!
b Zacznijmy od porównania
tego, jak było dotychczas, a jak
będziepo1lipcategoroku.Generalnie,spójnysystemgospodarowania odpadami komunalnymi
nie istniał. Na to, co działo się
z produkowanymi przez nas
śmieciami, można znaleźć dwa
określenia: samowolka i dobra
wola.Niestety,przeważniepanowałasamowolka,cobyłowidać(i
jesttakniestetyjeszczenadal)po
workachodpadówporzucanych
byle gdzie lub „podrzuconych”
sąsiadowi. Było brudno.
b Hasło„Śmieci–naszasprawa”
małokomuwogóleprzychodziło
do głowy, przynajmniej w tym
sensie, że „nasza sprawa” oznacza też interes społeczny i dobro
wszystkichmieszkańcówgminy,
nie tylko „własnego podwórka”.

b Przednowelizacją śmieciowej
ustawytowłaścicieldanejnieruchomości był odpowiedzialny
zaswojeśmieci, czylisampodpisywał umowę z przedsiębiorcą,
który odbierał jego odpady. To
na właścicielu nieruchomości
spoczywał obowiązek zadbania
o czystość na swoim terenie.
b I o tym, jak „dbał” świadczyły
nietylkodzikiewysypiska,aleteż
tonyśmiecizalegającychnalegalnychskładowiskach,zamiasttrafiaćdosegregacjiorazrecyklingu.
b Zadużoskładowisk,zbytmało
nowoczesnych linii dosegregacji
odpadóworazdotermicznegoich
unieszkodliwiania – taki stan
mamy jeszcze na dzisiaj i musimygozmienić.Dostosowaćdo
restrykcyjnychunijnychnorm
ieuropejskichstandardów.

b„Opłata śmieciowa”
podlega przepisom
Ordynacji Podatkowej .
Dlatego „...podatnik,
który uchylając się od
opodatkowania, nie
ujawnia właściwemu
organowi podmiotu
lub podstawy
opodatkowania, lub nie
składa informacji i
oświadczeń, podaje
nieprawdę lub zataja
prawdę, albo nie dopełnia
obowiązku
zawiadomienia o zmianie
objętych nimi danych,
podlega karze grzywny za
wykroczenia skarbowe “.
b Z powyższego wynika,
że nie mamy możliwości
uchylenia się od
niepłacenia za nasze
śmieci. Jesteśmy
zobowiązani zarówno do
złożenia deklaracji,
informowania na bieżąco
o wszelkich zmianach
dotyczących naszej
nieruchomości (w tym
także ilości osób ją
zamieszkujących), jak
i uiszczania na rzecz
gminy comiesięcznej
opłaty. Należy pamiętać,
że na poinformowanie o
wszelkich zmianach ,
także dotyczących woli
segregacji odpadów,
mamy czas do 14 dni.

więcejodpadówodzyskiwaćiwykorzystywać powtórnie – mówił
donajmłodszychzastępcaprezydentaTadeuszKaczmarek.
b 50 tys. poradników dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami, piosenka o segregacji śmieci w wykonaniu
Grzegorza Poloczka z kabaretu
RAK,audycjaradiowa,gramiejska
oraz spektakl ekologiczny dla
dziecitoniektóreformyedukacji,
jakie wymyślono w Rudzie Śląskiej. Jest też kolorowy poradnik,
którywyjaśnia,jakiezmianyczekają nas od 1 lipca br., a także
w jaki sposób prawidłowo segregowaćśmieci.Informatorskierowanyjestdowszystkichgrupwiekowych, w tym też do dzieci, dla
którychprzygotowano komiks.

b UlicamiTychów jeżdżą autobusy oklejone banerami mówiącymi o nowych zasadach gospodarowania odpadami i o tym, jak
segregować śmieci idlaczego jest
to opłacalne. Mieszkańcy, którzy
mają pytania, znajdą także informacjew urzędziegminy.
b W Katowicach przeprowadzonospecjalnąkampanięinformacyjną, rozdano mieszkańcom
ulotki oraz poradniki przybliżającezasadynowegosystemuizawierającem.in.terminy zmian.
b Wspólnądlawszystkichmiast
kampanięinformacyjnąprowadzi
również Górnośląski Związek
Metropolitalny. O śmieciach jest
„pełno”–w TV,wradiu,w prasie.
Po to, żeby nie było ich pełno
naulicachipodwórkach miast.

Tak teraz ma być, bo
brudasom grożą kary
b Obowiązekodbieraniaodpa-

b Decyzjęotym,czychcemyse-

dów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości przejmują gminy. To
gminywyłaniająwdrodze przetargufirmę,którabędzieodpowiedzialna za wywóz śmieci
na danym terenie. Mieszkańcy
będąpłacićgminie,anieprzedsiębiorcy. I to gmina podpisuje
umowęzfirmąwywozową,anie
jakpoprzednio –właścicielnieruchomości. Zmianytedotyczą
wszystkich bez wyjątku.

gregować odpady „u źródła”, czy
teżnie,podjęliśmysamiskładając
odpowiednią deklarację. Z szacunkowych danych wynika, że
większośćznaschcesegregować
produkowaneprzezsiebieśmieci.
b Warto pamiętać, że zgodność
woliwyrażonejwpierwszejdeklaracjizfaktamibędziesprawdzana
przez odpowiednie służby. Kary
pieniężne grożą także za wyrzucanieśmiecinadzikiewysypiska.
b Docelowo, z naszych lasów,
poboczy dróg i podwórek mają
zniknąćstertyśmieci.Alemusimy
też(zaniedotrzymanieterminów
też grożą wysokie kary) osiągnąć
unijne normy. Zredukować ilość
odpadówbiodegradowalnychtrafiających na składowiska śmieci
do 50 proc., a do 2020 roku do 75
proc.masyodpadówz1995roku.

b Zgodnie z nowym prawem
o czystości i porządku w gminie,
gminajestzobowiązanadowyposażenia mieszkańców w odpowiedniekubłynaśmieciprzeznaczone dosegregacji odpadów komunalnych „u źródła”, czyli we
własnymdomu.Kolorowepojemnikistanąteżwpobliżulasów.

b Czy dzieci mają taką
samą stawkę opłaty za
śmieci jak dorośli?
Tak. Płatność „od głowy”
nie różnicuje stawki od
wieku. W przypadkach,
gdy jest stawka od metra
kwadratowego, wiek tym
bardziej nie ma żadnego
znaczenia.
b Czy można zmienić
deklarację?
Tak, jeśli zmieni się liczba
mieszkańców domu,
zmienione zostaną
miesięczne stawki opłat
ustalone przez Radę
Miejską lub zmieni się
sposób zbierania śmieci
(z selektywnego na
nieselektywny). W takich
przypadkach należy od
nowa wyliczyć wysokość
opłaty i złożyć deklarację
korygującą.
b Kto wyznaczy miejsca,
gdzie ustawione będą
pojemniki na odpady?
To właściciel danej
nieruchomości ma
określić, gdzie ustawione
zostaną pojemniki.
b Czy ilość odpadów ma
znaczenie?
Nie, tylko ich rodzaj. Jeśli
ktoś zadeklaruje, że
będzie oddawał odpady
posortowane, zapłaci
mniej, a jeśli tylko
zmieszane – więcej.
b Kto ma obowiązek
składania lub zgłoszenia
zmiany w deklaracji?
Deklarację składa
właściciel, ewentualnie
współwłaściciel,
najemca, dzierżawca,
użytkownik wieczysty,
lub inny podmiot, który
włada nieruchomością
zamieszkaną. Natomiast
w przypadku posiadania
spółdzielczego
własnościowego prawa
do lokalu, deklarację
składa zarząd spółdzielni
mieszkaniowej.
b Pustostany, kto w nich
będzie sprzątać? Kto jest
odpowiedzialny za
zapewnienie czystości?
Właściciel danej
nieruchomości, na której
znajduje się pustostan.
Jeżeli dany pustostan jest
własnością gminy – to
ona za niego odpowiada.
Jeżeli jest własnością
prywatną – odpowiada
prywatny właściciel.

II
RECYKLING OD KUCHNI
Odpady komunalne to nie jedyne
śmieci produkowane w naszych domach. Wie o tym każdy, kto choćby
wminimalnymstopniupoznałtajnikisegregacji. Warto też wiedzieć, które z odpadównadająsiędorecyklingu(czyliponownegoprzetworzenia),aktórenie.Bo
niewszystkie,nawetjeślinależądogrup
podlegających selwktywnej zbióce czy
segregacji.

Jak segregować, żeby oszczędzić?
Czy wiesz, że w zmniejszeniu objętości, a więc także
ilości śmieci pomocne są zgniatarki? Można nimi zgniatać
puszki aluminiowe i butelki plastikowe. Objętościowo
możemy zmniejszyć ilość odpadów (butelki plastikowe,
puszki ) nawet o 90 procent. Samochody odbierające
posegregowane śmieci mogą zabrać ich więcej, co wiąże
się częstotliwością odbioru.

Segregacja śmieci to sposób na oszczędność w domu.
Szczególnie teraz, gdy od 1 lipca zaczynają obowiązywać
przepisy znowelizowanej ustawy o czystości i porządku
w gminach. Ile odpadów możesz posegregować?
Obliczono, że przeciętne każde gospodarstwo domowe
może skutecznie segregować ponad 30 procent
wytwarzanych śmieci! To prawie gotowy surowiec
do produkcji przemysłowej. I zysk dla Ciebie!

A to oznacza przecież nasze oszczędności!

Papier - łatwy do przetworzenia
Można poddawać go recyklingowi
średniosiedemrazy,zanimjegowłókna
będą zbyt krótkie, by można je było ze
sobą połaczyć. Co nadaje się do recyklingu? Gazety, książki, katalogi, prospekty,foldery,zeszyty;papierowetorby
i worki; kartony i tektura oraz zrobione
z nich opakowania. Co nie nadaje się
dorecyklingu?Kartonitekturapokryte
folią aluminiową (np. opakowania typu
tetrapakpomleku,napojach);tłustyizabrudzonypapier(np.papieroweopakowania po maśle, margarynie, twarogu); kalki tapety, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski,
pieluchy).
Szkło - dobry surowiec
Możnaprzetwarzaćjewielokrotnie.Jeżeliistniejetakamożliwość, to należy segregować je
podwzględemkoloru.Najlepiej
usuwaćteżplastikoweczymetalowe zakrętki, korkowe zatyczkiiinneelementy,ponieważ mogą one zakłócać proces przetwarzania. Szklane
opakowania należy wrzucać
do pojemników na surowce
wtórne bez zawartości, najlepiej
niepotłuczone. Co nadaje się do recyklingu?Przede wszystkim opakowania
szklane(np.słoiki,butelki).Conienadaje
się do recyklingu? Szkło płaskie, czyli
szybyokienneisamochodwe,lustra,szkło
zbrojone;szklanki,kieliszki,kryształy,ceramika; żarówki i świetlówki; okulary;opakowaniazpozostałościąkosmetykówlubleków.
Metal na wiele sposobów
Można go przetwarzać wytwarzając
z niego np. puszki czy naczynia. Co nadajesiędorecyklingu?Puszkiponapojach; drobny złom żelazny oraz drobny
złom metali kolorowych (np. zabawki,
narzędzia). Co nie nadaje się do recyklingu?opakowaniapoolejachspożywczychisilnikowychorazsmarachpojemniki po farbach i lakierach; pojemniki
poaerozolach;opakowaniapośrodkach
chwasto- i owadobójczych.
Plastik też jest użyteczny
Co nadaje się do recyklingu? Puste,
odkręconeizgniecionebutelkiplastikowe
ponapojach(np.typuPET);pustebutelki
plastikowe po kosmetykach i środkach
czystości;
plastikowe opakowania
po żywności (np. po jogurtach, serkach,
kefirach, margarynach); folia i torebki
ztworzywsztucznych.Conienadajesię
do recyklingu? Butelki po olejach spożywczych i samochodowych; styropian;
guma;artykułyłączonenp.zmetalem.

III
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpady niebezpieczne ze względu
na rodzaj, skład lub ilość mają groźne
właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludziizwierzątorazśrodowisku.Mogąteż
wykazywać właściwości palne i wybuchowe.Dlategoteżgospodarkanimiwymaga szczególnego prowadzenia i kontroli.Odpadyniebezpiecznepowstajązarówno w sektorze gospodarczym, jak
i w gospodarstwach domowych.

Grupy niebezpiecznych śmieci
Spośród odpadów niebezpiecznych
można wyróżnić grupy odpadów wymagające szczególnych zasad postępowania. Do odpadów tych należą: odpady zawierające PCB (polichlorowane
bifenyle), odpady azbestowe, oleje smarowe, baterie i akumulatory, odpady
medyczne i weterynaryjne, świetlówki
i żarówki energooszczędne, przeterminowane leki.
Jak się ich pozbyć?
Niebezpieczne odpady można
przekazywać do wyznaczonych
bezpłatnych punktów zbiórki:
przeterminowaneleki–dopojemnikówwaptekach,baterie–dopojemników w sklepach, urzędach,
szkołach itp., Pozostałe tj. kleje,
rozpuszczalniki, farby, środki
ochrony roślin, aerozole, środki
czyszczące,środkidokonserwacji drewna oraz opakowania
po tych substancjach,
a także świetlówki, lampy
fluorescencyjneiakumulatory – do Punktów Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych.
Uwaga na leki po terminie!

PAPIER

PLASTIK

TU WRZUCAM:

TU WRZUCAM:

B gazety i czasopisma
Bkatalogi i prospekty

B plastikowe butelki
po napojach np. PET (najlepiej
zgniecione)

Bpapier szkolny i biurowy

Bbutelki po płynach do mycia

Bksiążki w miękkich okładkach
lub z usuniętymi twardymi
okładkami

Bplastikowe zakrętki

Btorebki papierowe
Bpapier pakowy
Bpudełka kartonowe
i tekturowe, tekturę
PAMIĘTAJ!
Busuń zszywki, metalowe części
i plastikowe opakowania.

Bplastikowe torebki, worki,
reklamówki, koszyczki
po owocach
Bplastikowe przedmioty
codziennego użytku
Bplastikowe opakowania
po kosmetykach
PAMIĘTAJ!
Bwrzucaj czyste opakowania
izgnieć butelki przedwrzuceniem.

NIE WRZUCAM:
B DO POJEMNIKA
NIEBIESKIEGO:
zabrudzonegoitłustego
papieru,papieruzfolią,
termicznegoifaxowego
kartonówpomleku
inapojach,papieru
przebitkowego
(rachunki,faktury),
pieluchjednorazowych,
podpasek,artykułów
higienicznych,worków
pocemencie,tapet.
B DO POJEMNIKA
ŻÓŁTEGO:
pojemnikówpoolejach,
wszelkich opakowań
polekach,butelek
popłynachnaprzykład
chłodniczych,atakże
zabawek,sprzętuAGD,
styropianu, wszelkich
opakowań(nawetjeśli
sązplastiku)
poaerozolach,jak
również puszek
pofarbach,baterii.

PAMIĘTAJ!

METAL
TU WRZUCAM :
B kapsle, a także wszelkie
metalowe nakrętki
B puszki po: konserwach, piwie,
innych napojach - także
alkoholowych, sokach
Bfolie metalowe, tubki metalowe
Bstare naczynia kuchenne (ale
tylko te metalowe np. bez
plastikowych rączek do patelni
Brury, armatury, taśmy stalowe
PAMIĘTAJ!
Bwrzucaj czyste odpadyizgnieć
puszki przedwrzuceniem.

BZRÓB TO PRZED
WRZUCENIEM DO
POJEMINKÓW:
B zgnieć aluminiowe
puszki i butelki PET(nie
zajmą wtedy wiele
miejsca w pojemniku);
B nie tłucz szkła
przed wrzuceniem
do pojemnika,bo to
niebezpieczne i dla
ciebie,i dla pracująych
na linii do sortowania
odpadów; wrzucaj
czyste opakowania;
B Do czarnych
pojemników (jeśli takie
spotkasz) nie wrzucaj
niczego,co można
przetworzyć.Do takich
pojemników (czasem
są szare) należy teraz
wrzucać tylko odpady,
które nie nadają się
do recyklingu.

SZKŁO

BIO ODPADY

TU WRZUCAM:

TU WRZUCAM:

Bbutelki i słoiki szklane

po napojach i żywności

B butelki po napojach

Bwszekie odpady

bidegradowalne np.
skoszoną trawę

alkoholowych

Bzgrabione liście z ogrodu

B szklane opakowania

Bdrobne gałęzie

po kosmetykach

TU NIE WRZUCAM:
Bszkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła
okiennego, a także żarówek ,
lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów,
izolatorów, szkła żaroodpornego. To nie jest też pojemnik
na doniczki, szkła okularowe,
czy ekrany i lampy telewizyjne.
Nie wrzucamy tu również szyb
samochodowych, ani szkalnych
odpadów niebezpiecznych.

po przycięciu drzew
i krzewów

B małe kawałki drewna,

a także trociny

UWAŻAJ, ZAPAMIĘTAJ!
BPojemniki brązowe to pojemniki na bioodpady. Nie wolno
więc do nich wrzucać niczego,
co ma jskład chemiczny, zawiera szkło, metal itp. Osobną frakcję mają stanowić odpady zmieszane komunalne (resztki
kuchenne, ubrania, popiół itp.).

Przeterminowanelekiuznanesątakże
za odpady niebezpieczne. Zbudowane
zszereguzwiązkówchemicznych,poterminieprzydatnościstanowiąpotencjalne
zagrożeniedlazdrowialubnawetżycialudzi. Części składowe leków stanowią
środki szkodliwe lub trucizny, które są
groźnedlaorganizmuludzkiego. Nigdy
niewrzucajlekówdośmietnikaanitoalety!
Oczyszczalnienieradząsobieztakimisubstancjamiaichobecnośćwwodziesprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się
nanieidoterapiipotrzebnebędąnoweleki
lubwiększeichdawki.Przeterminowane
leki zbierane są w specjalnych pojemnikachwaptekach,apotem poddawanetermicznejutylizacji.

Gdzie jest miejsce na beterie?
Baterie i akumulatory są odpadami
wytwarzanymigłównieprzezgospodarstwa domowe. Małogabarytowe zużywanesątakżewbudownictwie,energetyce, handlu, łączności, transporcie,
w służbie zdrowia, jak również w szkolnictwie. Stopień szkodliwości tych odpadówjestbardzozróżnicowany.Zależy
on od ich składu chemicznego, rodzaju
i wielkości emisji, cech fizycznych i innychwłaściwości.Baterieiakumulatory
możnawrzucaćnieodpłatniedospecjalnego pojemnika oznaczonego „zużyte
baterie” stojącego np. w sklepie, szkole,
urzędzie, czy twoim zakładzie pracy.
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IV
NOWAUSTAWAWIDZIANAZGMINY
Rozmowa z Marcinem
Krupą, wiceprezydentem
Katowic
Jesteśmy przygotowani
do śmieciowej rewolucji?
Czy parlament po raz kolejny zrzucił trudny problem
na samorządy?

Nowa ustawa o utrzymaniu czystościiporządkuwgminachobowiązuje od 1 stycznia 2012 roku,
odpowiedzialnością za śmieci
zostały obarczone samorządy.
Ustawodawca dał gminom półtora roku na wprowadzenie
zmian. Samorządy napotykały
jednak na swojej drodze trudności związane z interpretacją
przepisów prawa. Dopiero 25
styczniategorokuSejmprzegłosował nowelę do tzw. ustaw
śmieciowych. Znowelizowana
ustawa ma w konsekwencji doprowadzić do spełnienia przez
Polskę wymogów stawianych
przez Unię Europejską w zakresie zmniejszania ilości odpadów
trafiających na składowiska, ale
ma również ograniczyć tworzenie dzikich wysypisk.

O PROBLEMIE DZIKICH
WYSYPISK ŚMIECI:
b W Katowicach
jesteśmy przygotowani
do przeprowadzenia na
szeroką skalę akcji
kontrolujących
przedsiębiorców. Każdy
mały sklepik, biuro czy
zakład pracy może
spodziewać się wizyty
pracowników urzędu,
którzy będą sprawdzać
umowy i faktury.
Według obecnych przepisów, odpowiedzialność
za gospodarkę odpadami
ponosi gmina...

To dla gmin ogromne wyzwanie, ale i kolejne trudne zadanie.
Po 1 lipca żaden mieszkaniec
naszych miast nie będzie się
musiał zajmować sprawami
związanymi z wywozem odpadów ze swoich posesji czy też
mieszkań. Jest to szczególnie
ważne dla osób mieszkających
w domach jednorodzinnych,
bowiem dla lokatorów bloków
komunalnych czy spółdzielczych nic się nie zmieni – w ich
imieniu występują zarządcy
nieruchomości. Natomiast jeśli
chodzi o przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie
Katowic, to nadal same będą
podpisywały umowy z firmami
zajmującymi się wywozem odpadów. Ale nie będzie tu całkowitej dowolności, bowiem w regulaminie określiliśmy parametry przypadające na określoną
działalność i liczbę zatrudnionych pracowników.
W planie gospodarki odpadami województwo śląskie
zostało podzielone na cztery regiony. Wśród miejscowości, które tworzą region
drugi, tylko w Katowicach
znajduje się tzw. instalacja
główna. Czy jest ona w stanie zebrać i przetworzyć
odpady z całego obszaru?

To skomplikowana sprawa, bowiem Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przy na-

szym MPGK, powstał w ramach
projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską, a więc
zgodnie z wytycznymi z tej realizacji, możemy tu przetwarzać
śmieci tylko z terenu Katowic.
Oczywiście, moglibyśmy zwiększyć jej moc i przyjmować odpady z innych miast, ale wówczas zakład osiągałby zysk i musiałby oddać dotację unijną. Taki
mały paradoks. Jest jeszcze jeden problem. Kto będzie odbierał złożone na składowisku, posortowane i w części przetworzone odpady?
Nie sądzi pan, że
na rynku szybko pojawią
się firmy, które będą
chciały z przetwarzania
i produkcji energii czerpać zyski?
Oby tak było, bo inaczej zasypie
nas góra śmieci!
A może rozwiązaniem jest
budowa nowoczesnej
spalarni, która służyłaby
całej aglomeracji?
Tu sprawa jest oczywista! Katowice muszą mieć zakład do termicznej utylizacji śmieci. Dziś
jeszcze nie wiemy, w jakiej technologiibędzieonfunkcjonował,
bowiem naświecie jest ich kilka,
m.in. rusztowa czy plazmowa.
Jednojestjednakpewne–spalarnięmusimyzacząćbudowaćnajpóźniej w 2017 roku, i jeżeli będzieonapowstawaćprzywspółudziale naszych sąsiadów, to
wówczas jej moc utylizacji przekroczy 150 tys. ton śmieci rocznie. Jeśli jednak nie, to dostosujemy ją jedynie do potrzeb naszego miasta.
Czy uważa pan, że jesteśmy
w stanie tak się zmobilizować, jak wzorcowe skandynawskie społeczeństwa
i segregować odpady?

Jestem przekonany, że tak. Mam
nadzieję, że pomoże w tym między innymi akcja edukacyjna,
którą zamierzamy prowadzić
nonstop.Niemamywyjścia.Niewdrożenie nowoczesnych rozwiązańekologicznychgroziłoby
karami finansowymi.
b Eksperci są zgodni, że
dane odnoszące się do
produkcji śmieci przez
statystycznego Polaka
są zaniżone. Wynika z
nich np., że w 1989 roku
oddano na składowiska
11.099 tys. ton odpadów,
a w 2011 roku – tylko
9.827 tys. ton. A wiemy,
że większość produktów
pakowanych jest dziś w
folię, papier czy plastik ,
nie tak jak w latach 80.

Ile zapłacimy
za śmieci
ZACOJESTUSTAWOWAOPŁATA?
Zgodniezeznowelizowanąustawą
oczystościiporządkuwgminach,
wszyscypłacimyza produkowane
przeznasodpadykomunalne.Co
konkretnieobejmujeopłata?Otóż
stawkiteobejmujązarównoodbiór,
jakizagospodarowanieodpadów.
Atooznacza, żenaszymgłównym
obowiązkiembędzieod 1lipcabr.
jedyniewyrzucanienaszychśmieci
dokubłówodpowiedniodotego
przeznaczonychi terminowe
płaceniegminie.Resztawchodzijuż
wzakrestzw.władztwagmin.
ZASADA: PŁACISZ I WYMAGASZ!

UPROGUZMIAN
Małgorzata MańkaSzulik,
prezydent
Zabrza

WARTO PAMIĘTAĆ:
bJeżeli będziemy
segregować nasze
odpady, to zapłacimy
mniej. Jeśli jednak
zdecydujemy się nie
segregować śmieci,
stawka będzie wyższa.
Śmieci segregowane

Śmieci niesegregowane

Bytom

11,20

14

Chorzów

11

15,50

Dąbrowa Górnicza

10

15

Gliwice*

1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60
m2 : 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;
2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie
większej niż 90 m2 : 0,30 zł od 1 m2
powierzchni do 60 m2 włącznie,
0,20 zł od 1 m2 powierzchni powyżej
60 m2; 3) dla lokali mieszkalnych o
powierzchni większej niż 90 m2 i
nie większej niż 120 m2 : 0,30 zł od
1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
0,20 zł od 1m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie, 0,10
zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90
m2;
4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2 :
0,30 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2
włącznie, 0,20 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2
włącznie, 0,10 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2
włącznie, 0,05 zł od 1m2 powierzchni powyżej 120 m2.

1) dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2
: 0,45 zł od 1 m2 powierzchni;
2) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie
większej niż 90 m2 : 0,45 zł od 1 m2
powierzchni do 60 m2 włącznie,
0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej
60 m2; 3) dla lokali mieszkalnych o
powierzchni większej niż 90 m2 i
nie większej niż 120 m2 : 0,45 zł od
1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
0,15 zł od 1 m2 powierzchni powyżej
90 m2;
4) dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
0,45 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2
włącznie, 0,30 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 60 m2do 90 m2
włącznie, 0,15 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2
włącznie, 0,08 zł od 1m2 powierzchni powyżej 120 m2.

Katowice**

14

20

Jaworzno

11

14

Mysłowice

12

18

Piekary Ślaskie

11

13

Ruda Śląska

11

19

Siemianowice

11,30

16

Sosnowiec

12

18

Świętochłowice

11,90

18

Tychy

11

15

Zabrze

8,85

12,85

* Przykład opłaty miesięcznej w przypadku segregowania odpadów:
Rodzina zamieszkująca lokal o pow. 70 m2
60 m2 x 0,30 zł + 10 m2 x 0,20 zł = 18+2 = 20 zł
Rodzina zamieszkująca lokal o pow. 150 m2
60 m2 x 0,30 zł + 30 m2 x 0,20 zł + 30 m2 x 0,10 + 30
m2 x 0,05 zł = 18 + 6 + 3 +1,5 = 28,50 zł

** Jest nowa propozycja stawek
w trakcie konsultacji – może ulec
zmianie.
Domy jednorodzinne i obiekty z nie
większą liczbą mieszkań niż 4: 12 zł
selektywna; 20 zł zmieszane.
W budynkach powyżej 4 lokali, a więc
bloki etc.: 50 gr za metr kw. (selektywna); 82 gr za metr kw. (zmieszane).

Odświata chętnie się uczę.
Polityki śmieciowej uczyłam się
od naszych przyjaciół ze Szwecji, z Francji, Niemiec, ale również jest i w Polsce pod Warszawą gmina, która od lat rewelacyjnie realizuje politykę
śmieciową. Dzięki temu Zabrze
jest przygotowane do realizacji
polityki śmieciowej może trochę lepiej niż inne gminy, nie
chcę oceniać… Czy boję się 1
lipca i zmian? Nie boję się, bo jesteśmy na tyle przygotowani, że
mamy firmę, która po pierwsze
odbierze nam śmieci, po drugie
mamy kwatery, które są w stanie
te śmieci przyjąć.

Bernard
Błaszczyk,
dyrektor
RDOŚ,
jeden z
twórców
ustawy
Zmieńmy nasze myślenie.
Wgospodarceśmieciowejpanowałchaosibałagan.Wrezultacie
PolskamanajgorszewUniiEuropejskiej wyniki w zakresie zagospodarowania śmieci. Efektem
tego są góry śmieci i tysiące dzikich wysypisk. Teraz ma się to
zmienić.Polskaniemusibyćnajwiększym brudasem Europy, ale
żebytaksięstało,musimy zmienićjegozłenawykiiprzyzwyczajenia. Nowelizacja ustawy ma
uszczelnić cały system, zapewnićodpowiednieinstalacjeodzyskulubunieszkodliwianiaodpadówprzezcozapewnionybędzie
stały ich monitoring i w efekcie
także zmniejszenie ich ilości.

Joanna
Bartel,
aktorka,
twarz akcji
„Życie po
śmieciach”
Marzę o czystym regionie.
Urodziłam się i wychowałam
w Świętochłowicach, w tamtych
czasachwnajbardziejzapylonym
mieście na świecie. Jeśli ktoś wychowujesię,takjakja,nadstawem
fenolowym,którymanaimięKalina, to marzy o tym, żeby żyć
w czystym środowisku. Ludzie
mieszkającytam,gdziejestczyste
powietrzeiczystylas,częstotego
nie doceniają. Amy mieliśmy pecha, że urodziliśmy się na czarnymŚląsku.Alemamyteższczęście,żemożemygozmieniać.Wiele
lat mieszkałam w Niemczech.
Tamświadomośćekologicznaludzijestwiększa.Iu nasteżbędzie.

