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Gminy: 
Lubsza, Brzeg, 
oraz Skarbimierz będą należały 
do regionów woj. dolnośląskiego

Regionalne instalacje 
przetwarzania śmieci
niesegregowanych

Dolnośląskie gminy: Kamieniec 
Ząbkowicki, Złoty Stok, Lądek Zdrój 
oraz Stronie Śląskie będą należały 
regionu województwa opolskiego

Urządzenia powstają w Kietrzu, 
Domaszkowicach pod Nysą,
Opolu i w Gortatowie koło 
Kluczborka, a w przyszłości 
będą też w Strzelcach Opolskich 
i Kędzierzynie-Koźlu. 

Podział Opola na sektory
przedstawia się następu-
jąco: I - Wójtowa Wieś,

Szczepanowice, Bierkowice,
Półwieś, część obrębu Opole,
Zakrzów, Wróblin, Gosławice;
II - obręb Opole; III - część obrę-
bu Opole, Gosławice, Kolonia
Gosławicka, Nowa Wieś Kró-
lewska, Grudzice, Groszowice,
Malina, Grotowice.

Po przetargu może się oka-
zać, że w każdym z nich będzie 
odbierać śmieci inna firma, ale
mieszkańcy zapłacą w całym
mieście tyle samo.

Styczniowa uchwała rady
miasta określa szczegółowo,
jak świadczone będą usługi
związane z wywozem i zago-
spodarowaniem odpadów.

Odpady będą odbierane
przez firmę przewozową z po-
jemników. Właściciel nieru-
chomości ma obowiązek umoż-
liwić do nich dostęp. Przed wy-
wiezieniem śmieci pracownik
firmy sprawdzi, czy segregacja
została przeprowadzona po-
prawnie.

Właściciel nieruchomości
może zmienić liczbę i objętość
pojemników w zależności
od potrzeb. Śmieci nie odbie-
ra się w niedzielę ani w dni
ustawowo wolne.

Usługa odbioru zasobów ko-
munalnych obejmuje: wywóz
śmieci segregowanych i niese-
gregowanych, a także odpadów
wielkogabarytowych z miejsca
zamieszkania; odbiór odpadów
dostarczonych przez miesz-
kańców do właściwej apteki,
szkoły, urzędu i punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów.

W zamian za uiszczoną opła-
tę zostanie zebrana każda ilość
odpadów komunalnych.

Częstotliwość wywozu w za-
budowie wielorodzinnej usta-
lono tak:

> pozostałości po segrega-
cji odpadów dwa razy na tydzień;

> odpady opakowaniowe in-
ne niż szklane 2 razy na tydzień;

> odpady szklane raz
na cztery tygodnie;

> odpady ulegające biode-
gradacji w sezonie letnim (od
kwietnia do października) raz
na tydzień, a w sezonie zimo-
wym (od listopada do marca
raz na dwa tygodnie.

W zabudowie jednorodzinnej:
> pozostałości po segrega-

cji odpadów komunalnych raz
na dwa tygodnie;

> odpady opakowaniowe in-
ne niż szklane jeden raz na dwa

tygodnie, odpady szklane - je-
den raz na cztery tygodnie;

> odpady ulegające biode-
gradacji w sezonie letnim raz
na dwa tygodnie, w sezonie zi-
mowym jeden raz na cztery ty-
godnie.

Odpady wielkogabarytowe
odbierane będą od właścicieli
nieruchomości z zabudowy wie-
lorodzinnej raz na tydzień, a z za-
budowy jednorodzinnej raz
w miesiącu. Miejsce i termin
wyznaczy firma przewozowa.

Uchwała precyzuje także
szczegółowo tryb odbierania od-
padów z zakładów produkcyj-
nych, przemysłowych, maga-

zynowych i gospodarczych dla
rolnictwa, z biur, placówek han-
dlowo-usługowych, oświaty,
kultury i sportu, szpitali i przy-
chodni, lokali gastronomicz-
nych, targowisk ogródków dział-
kowych i cmentarzy.

Co roku od 30 października
do 4 listopada oraz 24, 27 i 28
grudnia, a także dwa dni
przed i dwa dni po Wielkano-
cy odpady z cmentarzy będą za-
bierane codziennie.

W punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
przyjmowane będą: odpady
z papieru, tworzyw i metali, od-
pady szklane, przeterminowa-

ne leki, baterie, akumulato-
ry, świetlówki, farby, lakiery,
rozpuszczalniki benzyny, opa-
kowania po aerozolach.
Do punktu selektywnej zbiór-
ki należy też dostarczać od-
pady wielkogabarytowe, zu-
żyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, komunalne odpady
budowlane, zużyte opony, od-
pady zielone.

Dostarczający śmieci do punk-
tu selektywnej zbiórki odpa-
dów ma obowiązek i rozła-
dunku i umieszczenia ich
w miejscach i w sposób wska-
zany przez obsługę lub znaki
informacyjne. ❚

X nie wrzucać
opakowań z żywnością, 
cementem, po olejach, 
smarach, lekach, płyt CD, 
sprzetu AGD 

POJEMNIK
ŻÓŁTY
opakowania z tworzyw, 
makulatura, drobny złom 
metalowy, opakowania 
wielomateriałowe 

POJEMNIK
ZIELONY
butelki po napojach, 
słoiki po żywności 
i kosmetykach, szkło 
bezbarwne i kolorowe

POJEMNIK
BRĄZOWY
organiczne odpady 
kuchenne  

POJEMNIK
CZARNY
pozostałości 
po segregacji 

X nie wrzucać
naczyń ceramicznych, 
kryształów, porcelany, 
luster, opakowań 
z zawartością, szyb, 
żarówek i świetlówek

X nie wrzucać
resztek jedzenia nieroślin-
nego, resztek jedzenia 
płynnego, odchodów 
zwierzęcych, roślin 
zaatakowanych choroba-
mi, zepsutej żywności

X nie wrzucać
gorącego popiołu, 
śniegu, lodu, gruzu, żużla, 
substancji toksycznych, 
leków, termometrów, 
strzykawek, styropianu 
oraz elektronarzędzi

WAŻNE 

Biznes
zapłaci
dwa razy
Jeśli przedsiębiorca ma fir-

mę w mieszkaniu lub
w domu, za śmieci zapłaci
dwukrotnie. I to w majesta-
cie prawa. Zgodnie z ustawą
gmina może naliczyć opłatę
osobno za śmieci domowe,
osobno za odpady firmowe.

Dotychczas tacy biznes-
meni mieli jedną umowę
z firmą wywożącą śmieci,
która odbierała od nich
wszystkie wytwarzane odpa-
dy komunalne.

Teraz w różnych samorzą-
dach przyjęto odmienne roz-
wiązania.

Część gmin przyjmuje tyl-
ko te odpady, które zosta-
ły wytworzone w części
mieszkalnej. Na wywóz
śmieci powstałych w wyni-
ku działalności biznesowej
przedsiębiorca musi osob-
no podpisywać umowę
z przedsiębiorstwem wywo-
żącym śmieci. Dobrym roz-
wiązaniem jest wtedy wy-
branie mniejszego pojem-
nika lub zmniejszenie
częstotliwości, z jaką od-
pady będą wywożone.

W drugim wariancie gmi-
na przyjmuje wszystkie od-
padki komunalne i zajmuje
się ich składowaniem i utyli-
zacją. Ale w obu przypadkach
właściciele domowych firm
płacą dwa razy. ❚

USTAWA 

Za działkę
płacisz,
gdy tam
jesteś
Zgodnie z ustawą za odbiór

odpadów trzeba płacić tyl-
ko w tych miesiącach, kie-
dy działka letniskowa jest za-
mieszkana.

Jest to zgodne z logiką: je-
śli ktoś przez całą zimę nie
pokazuje się na działce, to
i śmieci na niej nie wytwa-
rza. Ustawa zachęca, by gmi-
ny taki sezonowy charakter
działek szanowały.

Decyzja, jak pobierać
opłaty za śmieci, należy
oczywiście do właściciela
odpadów, czyli do gminy. Ale
interpretacja i sugestia mi-
nisterstwa środowiska jest
wyraźna. Właściciel działki,
składając w gminie dekla-
rację, powinien poinformo-
wać, w których miesiącach
nie będzie ona zamieszki-
wana. Za ten okres można
za gospodarkę odpadami nie
płacić.

Należność za wywożenie
śmieci należy natomiast re-
gulować w tych miesiącach,
w których właściciel korzystał
ze swojej nieruchomości (nie-
zależnie od tego, jak długo).
Należności nie nalicza się
za poszczególne dni poby-
tu, tylko za cały miesiąc, nie-
zależnie od ich liczby - su-
geruje rzecznik ministerstwa
środowiska. ❚

Instalacje będą lepsze od wysypisk
NOWOŚĆ. Wkrótce powstaną regionalne instalacje przetwarzania śmieci niesegregowanych.

Dotychczas mieliśmy na
Opolszczyźnie 31 wysypisk

śmieci, gdzie odpady były le-
piej lub gorzej segregowane.
W nowym systemie gospoda-
rowania śmieciami nasze wo-
jewództwo zostanie podzie-
lone na cztery regiony.
A w każdym z nich powstanie
przynajmniej jedna regional-
na instalacja przetwarzania
odpadów komunalnych.

Powstaną one w Domaszko -
wicach pod Nysą dla powiatu 
nyskiego i okolic oraz w Gorta-
towie koło Kluczborka (dla po-
wiatów namysłowskiego,
kluczborskiego i oleskiego).

Region opolski obejmują-
cy m.in. stolicę województwa
i powiat opolski ziemski bę-
dzie obsługiwany przez już ist-
niejącą w Opolu instalację
opartą na systemie bram
„Remondisu” wzbogaconą
o część biologiczną.

W regionie południowo-
wschodnim jest właśnie roz-

budowywana instalacja w Kie-
trzu i powinna być gotowa
do lipca tego roku.

Przewidziana do budowy jest
instalacja w Kędzierzynie-Koźlu
i w Strzelcach Opolskich.

W województwie opolskim
funkcjonować będą instalacje
mechaniczno-biologiczne prze-
twarzania odpadów zmieszanych
(niesegregowanych).

- Śmieci trafią tam najpierw 
do mechanicznego przesiewania
- mówi Manfred Grabelus, dy-
rektor Departamentu Ochrony
Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego. - Zostaną przepusz-
czone przez sito o średnicy 80
milimetrów. To, co przez to si-
to przeleci, trafi na tzw. stabili-
zację biologiczną.

Będzie się ona odbywać
w specyficznych kompostow-
niach, umieszczonych w przy-
krytych pomieszczeniach.
Wszystko po to, by wytworzone
przy tym procesie gazy prze-
chodziły przez system filtrów

biologicznych. Dzięki temu nie
będzie to proces uciążliwy dla
mieszkańców.

Po kilku tygodniach odpady
te zostaną przesunięte na otwar-
tą kompostownię. Po kolejnych
kilku tygodniach materiał ten zo-
stanie ponownie przesiany, tym
razem przez sito o średnicy 20
milimetrów. To, co na nim zo-
stanie, będzie umieszczone
na składowisku.

Prace przy poszczególnych
regionalnych instalacjach prze-
twarzania odpadów komunal-
nych nie są jednakowo zaa-
wansowane. Instalacje w re-
jonie nyskim, w Kluczborku
i w Kietrzu powinny być goto-
we do użytku do lipca, kiedy
ustawa wejdzie w życie.

Instalacja opolska powinna
być całkowicie gotowa pod ko-
niec przyszłego roku.

Strzelce Opolskie i Kędzie-
rzyn-Koźle mają decyzję śro-
dowiskową. Ale i tam jest szan-
sa, że budowa zakończy się
w ciągu dwóch lat. ❚

Jak to się zrobi w Opolu
SAMORZĄD. Rada miasta jeszcze w listopadzie 2012 roku podzieliła stolicę województwa, w celu odbierania
śmieci, na trzy sektory. Radni określili też obowiązki mieszkańców i firm zajmujących się wywozem odpadów.
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