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Co z tymi śmieciami?
Od pewnego czasu słyszymy o nowelizacji ustawy dotyczą-
cej gospodarki śmieciowej. Na ile zmiany te dotkną miesz-
kańców naszej gminy? Czego będą dotyczyły? Jak będą
wyglądały?

Okazuje się, że dla nas miesz-
kańców gminy Osieczna nie bę-
dzie to aż taka rewolucja,
ponieważ w kierunku zmian
szliśmy już od dłuższego czasu. 

Po pierwsze przez pobudowa-
nie nowoczesnego Zakładu Za-
gospodarowania Odpadów w
Trzebani, po drugie przez prowa-
dzenie selektywnej zbiórki. Dobre
nawyki, które nabyliśmy mogą
teraz przynieść korzyści. 

Nowa ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
weszła w życie 1 stycznia tego
roku. Najważniejsze zmiany cze-
kają nas co prawda dopiero w
2013 r., ale już dzisiaj musimy się
do nich powoli przygotować, a
przede wszystkim poinformować
mieszkańców. 

Zgodnie z nowymi regulacjami
odpowiedzialność za całokształt
gospodarki śmieciowej w gminach
ponosić będzie samorząd, który
będzie wykonywać nadzór nad
gospodarką odpadami komunal-
nymi, w tym koordynację odbioru
odpadów od właścicieli nierucho-
mości. W tym celu gmina musi wy-
łonić w przetargach firmy
przewożące odpady i poinformo-
wać mieszkańców o nowym syste-
mie. Do 1 stycznia 2013 roku Rada
Miejska powinna uchwalić nowy
regulamin utrzymania porządku i
czystości na terenie gminy. Do
tego czasu też poznamy stawki
opłat i zasady ich ponoszenia –
czyli dowiemy się ile wynosić bę-
dzie „podatek śmieciowy”.
Wszystko to zacznie obowiązywać
1 lipca 2013 r., wtedy to zatrud-
niona przez gminę firma zacznie
odbierać od nas śmieci dołączając
do europejskiego standardu za-
gospodarowania odpadów. Każdy
mieszkaniec będzie mógł oddać
dowolną ilość śmieci – w tym także
wielkogabarytowe. I tu ważna in-
formacja – dla osób segregujących
śmieci na plastik, szkło i papier –

niższe rachunki. Nowy sposób na
śmieci komunalne działa tak:
gmina zapewnia odbieranie i wła-
ściwe, ekologicznie bezpieczne
zagospodarowanie wszystkich od-
padów komunalnych i możliwość
selektywnego zbierania odpadów,
czyli wymagając od nas ekologicz-
nych zachowań jednocześnie daje
nam do nich warunki, np. ustawia-
jąc odpowiednie pojemniki. Odbie-
rać odpady od mieszkańców
będzie wyłoniona w drodze prze-
targu firma. Za odbiór odpadów
wszyscy mieszkańcy uiszczają
jedną podstawową stawkę, dzięki
czemu nikomu nie powinno „opła-
cać się” wyrzucanie śmieci do
lasu. Wyjątek stanowią osoby se-
gregujące śmieci – ekologiczni
płacą mniej – obowiązkowo!
Opłaty za odbiór odpadów miesz-
kańcy będą wnosili na rzecz
gminy.

Ustawa reguluje wiele rozwią-
zań, które gmina Osieczna wpro-
wadziła już wcześniej. 

Od wielu lat w gminie prowa-
dzona jest konsekwentnie selek-
tywna zbiórka odpadów. Poprzez
budowę zakładu zagospodarowa-
nia odpadów problemy ze wzras-
tającą liczbą śmieci są
rozwiązane. 

Dla porządku należy podkre-
ślić, że zmiany wprowadzone
przez Sejm mają zapobiec obcią-
żeniu gmin (w tym naszej) wielo-
milionowymi karami, jakimi te
mogłyby być obciążone na rzecz
Brukseli z tytułu niedostosowania
przez Polskę prawa krajowego do
przewidzianych traktatem wymo-
gów unijnych, a w szczególności
dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 r. dotyczącej oczysz-
czania ścieków komunalnych, dy-
rektywy Rady 1999/31/WE z dnia
26 kwietnia 1999 r. w sprawie skła-
dowania odpadów oraz dyrektywy
2008/98/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie odpadów.

SZUKAMY DOMU DLA ZWIERZĄT!
Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Henrykowie zaprasza na otwarty 
weekend. Jeśli ktoś chce przygarnąć pieska 

lub kotka może się zgłosić 
w dniach 28-29 stycznia w godz. 11.00 – 15.00.


