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Opole uzyskało u kontro-
lerów ogólną ocenę po-

zytywną. Formułując powyż-
szą ocenę, uwzględniono, że:
Rada Miasta Opola ustano-
wiła akty prawa miejscowe-
go w terminie umożliwiają-
cym ich wejście w życie
przed 1 lipca 2013 r., tj.
dniem, od którego za funk-
cjonowanie systemu gospo-
darowania odpadami komu-
nalnymi odpowiada gmina.
Do 1 lipca 2013 r. dokona-
no, w trybie przetargu nie-
ograniczonego, wyboru pod-
miotu odbierającego odpady
komunalne. Gmina wywiąza-
ła się z ustawowego obo-
wiązku przeprowadzenia dzia-
łań informacyjnych i eduka-
cyjnych w zakresie prawi-
dłowego gospodarowania od-
padami komunalnymi.

Nieprawidłowości polega-
ły na braku wprowadzenia 
do elektronicznej ewidencji da-
nych z większości złożonych de-
klaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami,
a także braku rzetelnej doku-
mentacji dokonanych wyliczeń

kosztów funkcjonowania sy-
stemu gospodarki tymi odpa-
dami.

W gminie Domaszowice
ogólna ocena też była pozy-
tywna. - Nieprawidłowością
w działalności kontrolowanej
jednostki było nieutworzenie
punktu selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych oraz nie-
przekazanie trzech uchwał ra-
dy gminy do organu nadzoru,
tj. Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Opolu, a przekazanie
ich jedynie do wojewody opol-
skiego. Do dnia zakończenia
kontroli uchwały te nie zostały
zakwestionowane we właści-
wym trybie przez organy na-
dzoru - czytamy w wystąpie-
niu pokontrolnym.

Najwyższa Izba Kontroli 
oceniła negatywnie działal-
ność gminy Lubrza w zakresie
przygotowań do wprowadzenia
nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.

Ocenę negatywną uzasad-
nia w szczególności niezorga-
nizowanie przetargu na odbie-
ranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,

w których zamieszkują miesz-
kańcy, albo na odbieranie i za-
gospodarowanie tych odpadów
oraz nieutworzenie punktu se-
lektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

Ponadto rada gminy w usta-
wowym terminie nie uchwaliła
aktów prawa miejscowego do-
tyczących zagadnień związa-
nych z gospodarowaniem od-
padami komunalnymi.

W gminie Ozimek NIK wy-
dała ocenę pozytywną nowe-
go systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi mimo
stwierdzonych nieprawidło-
wości.

- Ocenę pozytywną uzasad-
niają działania podjęte przez gmi-
nę Ozimek do 30 czerwca 2013
r. w celu wprowadzenia nowe-
go systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi, do którego
uruchomienia z dniem 1 lipca
2013 r. gmina była zobowią-
zana - czytamy w wystąpieniu
pokontrolnym.

Formułując ww. ocenę uwz-
ględniono, że Rada Miejska
w Ozimku ustanowiła akty pra-
wa miejscowego w terminie

umożliwiającym ich wejście
w życie przed 1 lipca 2013 r.

Nieprawidłowościami w dzia-
łalności kontrolowanej jednost-
ki było nieutworzenie punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych oraz przeprowadzenie
przetargu na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunal-
nych w terminie uniemożliwiają-
cym dokonanie wyboru podmiotu
odbierającego odpady od właś-
cicieli nieruchomości przed 1 lip-
ca 2013.

Stwierdzono też niepełną re-
alizację wymaganych prawem
działań informacyjnych.

W całej Polsce blisko 30 
proc. skontrolowanych przez
NIK gmin nie wywiązało się
w pełni z obowiązku przepro-
wadzenia analizy stanu gospo-
darki odpadami komunalnymi.

Analiza kosztów przeprowa-
dzona w 18 gminach wykazała,
że w 9 z nich po wprowadzeniu
nowego systemu wzrosły staw-
ki za odpady zmieszane, nato-
miast w pięciu opłaty za odpa-
dy selektywne były niższe niż
przed wdrożeniem znowelizo-
wanej ustawy śmieciowej. ❚

NIK sprawdził cztery gminy w regionie
Śmieciowa kontrola objęła urzędy w Opolu, Ozimku, Domaszowicach i Lubrzy.

OKIEM BURMISTRZA 

Śmieci nasze, decyzje nie
JAN KRÓWKA,
burmistrz gminy Głubczyce

Nowa ustawa spowodo-
wała, że gminy stały się
właścicielami śmieci. Ale
jednocześnie ta sama usta-
wa przymusza nas, by orga-
nizować przetargi na zbiórkę
odpadów. A co się stanie,
jeśli wyłonimy wykonawcę,
który będzie nierzetelny i za-
wiezie nasze śmieci do dziu-
ry w ziemi? Kto za te odpa-
dy odpowie?

Zgodnie z ustawą o sa-
morządzie terytorialnym
gmina niektóre działania
może sama sobie organizo-
wać. A zwłaszcza zaopatrze-
nie w wodę i odbiór ście-
ków. W całej Europie także
gospodarkę śmieciową.
Tam gminy powierzają to fir-
mom zewnętrznym lub orga-
nizują własne przetargi.
U nas przetargi być muszą
i uważam to za niedopusz-
czalne i oceniam bardzo źle.

Jeśli w niektórych gmi-
nach w województwie ślą-
skim opłata śmieciowa wy-
nosi 5-7 zł, to te odpady
na pewno do instalacji re-
gionalnej na pewno nie bę-
dą wywożone. Trafią
do dziury w ziemi. Wprowa-
dzono regionalne instala-
cje. Do niedawna woziliśmy
odpady do Domaszowic
i kosztowało to 188 zł
od tony. Teraz jeździmy
do Dzierżysławia, gdzie ce-
na wynosi 300 zł od tony.
Ciekawe, jak sobie poradzą

te powiaty, które mają
obowiązek wożenia odpa-
dów do tych instalacji. Nie
określono jakichś widełek
cenowych w instalacjach
ani nie przygotowano usta-
wy wcześniej. To nie tylko
wina tego rządu, poprzed-
nich także.

Rząd proponuje kontrolę
odbioru cen odpadów
w gminach, a nikt nie bada
praktyk monopolistycznych
stosowanych w regional-
nych instalacjach.

Władza bez zastanowie-
nia wprowadza restrykcyjne
prawo, bo za dwa lata mu-
simy osiągnąć normy unij-
ne. Ale co robiono w po-
przednich latach? Nie
wprowadzono przepisów
przejściowych. Rząd, żeby
nie płacić kar, prze-
niósł własność śmieci
na gminy. Kary - jeśli będą
ze strony Unii - zostaną
przeniesione wprost na sa-
morządy, czyli na miesz-
kańców. ❚
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Na pośpiechu straciliśmy
ANDRZEJ PYZIAK,
wójt gminy Rudniki

Zmianę ustawy
śmieciowej wymusiła
na nas Unia. Celem tych
działań miało być zwiększe-
nie odzysku odpadów, czyli
recykling. Sam kierunek
jest dobry, ale dzisiaj wpro-
wadzenie ustawy ma chyba
więcej wad niż zalet.

Tryb wprowadzenia usta-
wy był fatalny. Tego, co
media nazwały rewolucją
śmieciową, nie można
wprowadzać z dnia
na dzień. Nikt z nas po no-
cy z 30 czerwca na 1 lipca
nie zbudził się w nowej rze-
czywistości. Na przykładzie
mojej gminy: realizując
uchwały - przeszliśmy
na system pojemni-
kowy. Żeby mógł on zadzia-
łać, musieliśmy wprowadzić
jednorazowo 6 tysięcy po-
jemników (przedtem mieli-
śmy worki na odpady se-
gregowane plus pojemnik).

Wyczyściliśmy wszystkie
zapasy kubłów w całej Unii.
Na wytwarzaniu pojemni-
ków na odpady mogli zaro-
bić polscy producenci,
a przez ten pośpiech zrobili-
śmy dobrze innym krajom
w Europie Zachodniej. Po-
jemniki przyjeżdżały do nas
z Holandii, Danii, a nawet
Portugalii. Z tego, co wiem,
„Remondis” tylko na tere-
nie województwa opolskie-
go musiał wprowadzić 60
tys. pojemników. Nie dość,
że ich ceny natychmiast
poszły w górę, to nie dało

się tego zrobić szybko.
My już wprowadziliśmy

opłaty, więc mieszkańcy
mieli do nas pretensje, że
wprowadzenie wszystkich
kubłów do systemu trwało
prawie cztery miesiące.
Zrobienie tego w ciągu mie-
siąca, jak „Remondis” obie-
cywał, było zwyczajnie nie-
możliwe. Ale całe niezado-
wolenie spadło na wójtów
i gminy. Pośpiech ma i ten
skutek, że prawdopodobnie
na razie nie osiągniemy te-
go poziomu odzysku, jaki
ustawa zakłada. Minister-
stwo Ochrony Środowiska
jest skore samorządy karać,
samemu nie ponosząc od-
powiedzialności.

Wreszcie wybieralny wójt
nie powinien egzekwować
prawa śmieciowego. Będzie
nakładał kary, a za chwilę
prosił, by na niego głoso-
wać. To jest zadanie urzędu
skarbowego. Kontrole po-
winna robić policja śmiecio-
wa - jak w Holandii - a nie
gmina.

❚
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Według wytycznych
Głównego Inspektora-
tu Ochrony Środowi-

ska, wojewódzki inspektorat
w Opolu sprawdził, czy i jak gmi-
ny wywiązują się z nowych obo-
wiązków nałożonych na nie
w ustawie o utrzymaniu czy-
stości i porządku.

- Mieliśmy do skontrolowa-
nia 10 procent gmin w woje-
wództwie opolskim - mówi Zbig-
niew Krakowski, specjalista
w WIOŚ w Opolu. - Ostatecz-
nie sprawdziliśmy Branice,
Głubczyce, Strzelce Opolskie,
Dobrzeń Wielki, Wołczyn, Rud-
niki i Lubrzę oraz Związek Mię-
dzygminny Czysty Region z sie-
dzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Kon-
trola dotyczyła - po pierwsze -
podjęcia w terminie niezbędnych
uchwał dotyczących gospodar-
ki odpadami. Większość gmin
się z tego wywiązała.

Drugą kategorią podlegającą
kontroli było przeprowadzenie
do 30 czerwca przetargów na od-
biór odpadów. Trzy gminy - Do-
brzeń Wielki, Wołczyn i Lubrza
nie zmieściły się w terminie.

Ostatnim etapem kontroli 
było sprawdzenie poziomu re-
cyklingu odpadów podzielonych
na trzy grupy: 1. szkło, plastik,
papier; 2. odpady budowlane;
3. odpady podlegające biode-
gradacji.

- W wielu wypadkach wy-
magane poziomy odzysku nie
zostały osiągnięte, nawet
w pierwszej grupie, gdzie po-
winno to być najłatwiejsze -
podkreśla Zbigniew Krakowski.
- Tymczasem kilku gminom nie
udało się osiągnąć wymaga-

nych tu 10 procent odzysku.
Ale do pewnego stopnia może
to być spowodowane tym, że
poziom recyklingu wcześniej nie
był badany i gminy nie miały się
do czego odnieść. Ustawa jest
tak zagmatwana, że sprzyja
powstawaniu takich formalnych
niedociągnięć.

- Generalnie gminy pora-
dziły sobie z podjęciem
uchwał w terminie - podsumo-
wuje Krakowski. - Z przetarga-
mi Wołczyn spóźnił się o jeden
dzień w stosunku do terminu,
Dobrzeń Wielki ze względów
technicznych o 30 dni,
a w Lubrzy wójt postanowił prze-

targu nie ogłaszać. Wyniki re-
cyklingu trzeba czytać ostroż-
nie. Nie zawsze zero odzysku
odpowiada rzeczywistości.
I jeszcze jedna uwaga. Ustawa
jest bardzo trudna, by nie po-
wiedzieć, że napisana paskud-
nym językiem prawniczym, po-
dobnie jak ustawa odpadowa.
Trudno się je czyta samorzą-
dowcom w gminach i nam, pra-
cownikom administracji. Naj-
lepszy dowód, że i magistrat
w Warszawie nie dał sobie
na czas rady. Przetargi ogło-
szono tam bodaj we wrześniu.

Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska planuje dalsze kon-
trole gmin. ❚

Gminy sobie radzą,
choć ustawy trudne
Rzeczywistość prawdopodobnie wygląda trochę lepiej niż wyniki kontroli
przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.
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POZIOM RECYKLINGU ODPADÓW (W PROCENTACH)

Niektóre wskaźniki przekroczyły 100 proc. Wynika to z punktu odniesienia - liczby mieszkańców gminy w 1995 r.

 szkło, plastik, papier odpady budowlane  bioodpady
  (wymagany poziom 30%) (wymagany poziom 75%)

Branice: 0 100  132

Głubczyce 24 100 115

Strzelce Opolskie 14,55 100 107

Dobrzeń Wielki 6 30 260

Wołczyn 11,85 0 60,74

Rudniki 2,1 0 83

Lubrza 0,09 0 0

NIEKTÓRE GMINY
MAJĄ PROBLEM
Z RECYKLINGIEM
NAWET W TAK
ŁATWEJ GRUPIE,
JAK PLASTIK,
PAPIER I SZKŁO
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