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Na składowiska trafiać ma coraz 
mniej odpadów, a w tych, które 
są tam wywożone, stopniowo 
zmniejszać ma się udział biode-
gradowalnych odpadów kuchen-
nych. To najważniejsze zadania, 
które stoją w najbliższym czasie 
przed gminami. Konieczność upo-
rządkowania gospodarki odpada-
mi to efekt nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, która dostosowuje 
nasze przepisy do rozwiązań sto-
sowanych w Unii Europejskiej.

– Znowelizowana ustawa oraz 
dokonane zmiany w innych prze-
pisach tworzą zupełnie nowy ład 
prawny, którego celem jest stwo-
rzenie przez każdą gminę systemu 
gospodarki odpadami komunalny-
mi na własnym obszarze, zgodnie 
z dyrektywami unijnymi – mówi 
Katarzyna Dzióba, wiceprezydent 
Zabrza.
Nowym zadaniem gminy jest zor-
ganizowanie i uruchomienie od 

lipca 2013 r. systemu odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z gospodarstw do-
mowych. To z kolei wiąże się z ko-
niecznością ponoszenia na rzecz 
gminy przez właścicieli nierucho-
mości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Co to 
oznacza dla przeciętnego miesz-
kańca? 
– W przypadku budownictwa wie-
lorodzinnego obowiązki właścicieli 
nieruchomości obciążają osoby 
sprawujące zarząd nad nierucho-
mością wspólną. Opłaty od miesz-
kańców w dalszym ciągu będą 
pobierane przez zarządcę jako 
składnik miesięcznego czynszu. 
Choć tak naprawdę to od zarząd-
cy zależy forma rozliczenia się 
z mieszkańcem – zastrzega Wa-
lenty Biedulski, naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. – Dla 
właścicieli budynków jednorodzin-
nych, a także zarządców nierucho-
mości, zmienią się jedynie strona 
transakcji, którą zamiast przedsię-
biorcy będzie prezydent miasta, 
a także forma rozliczenia. Zamiast 
faktury obowiązkowe będzie złoże-

nie deklaracji w urzędzie miejskim 
– dodaje.
Wzrost kosztów recyklingu i prze-
twarzania odpadów oznacza, 
że nowy system będzie bardziej 
kosztowny od dotychczas stoso-
wanych rozwiązań. Wyższe koszty 
obciążą wytwarzającego odpady, 
a zatem mieszkańca.
– W tym miejscu należy zazna-
czyć, iż ustawodawca nakazał 
gminie określić niższe stawki 
opłaty,  jeżeli odpady komunalne 
są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny – mówi wiceprezydent 
Katarzyna Dzióba. – Zachęcić to 
ma mieszkańców do segregacji 

odpadów, od której zależne są 
wymagane przez Unię Europejską 
poziomy recyklingu oraz składo-
wania odpadów, jakie gmina musi 
osiągnąć. W przeciwnym razie 
gmina zostanie obłożona wysoki-
mi karami pieniężnymi – dodaje.
Każdy właściciel nieruchomości 
zobowiązany będzie do złożenia 
deklaracji, na podstawie której 
będzie dokonywać comiesięcz-
nych opłat. Będzie w niej określać 
liczbę mieszkańców, ilość zużytej 
wody, powierzchnię lokalu miesz-
kalnego danej nieruchomości 
bądź liczbę gospodarstw domo-
wych pomnożoną przez stawkę 

opłaty. Weryfikacja informacji po-
danych w deklaracji będzie prowa-
dzona na podstawie bazy danych 
dotyczących podatku od nieru-
chomości, ewidencji gruntów 
i budynków, ewidencji ludności, 
ewidencji umów na odbieranie 
odpadów oraz ewidencji działal-
ności gospodarczej. Weryfikacja 

może również oprzeć się o dane 
z przedsiębiorstwa wodno-kanali-
zacyjnego na temat zużycia wody 
na terenie danej nieruchomości.
– W razie wątpliwości co do da-
nych zawartych w deklaracji lub 
niezłożenia deklaracji, prezydent 
miasta określi wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę 
szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów komunalnych powsta-
jących na nieruchomościach 
o podobnym charakterze – tłuma-
czy naczelnik Walenty Biedulski.
Zgodnie z planami, właściciele 
nieruchomości w Zabrzu będą 
zobowiązani złożyć deklarację już 
w pierwszym kwartale 2013 r. Do-
kładny termin zostanie określony 
w uchwale Rady Miejskiej.

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA”, CZYLI NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Inicjatorem grupowego zakupu 
energii elektrycznej był Gór-
nośląski Związek Metropoli-
talny. Prace nad organizacją 
przedsięwzięcia rozpoczęły 
się w czerwcu ubiegłego roku. 
W imieniu wszystkich podmio-
tów procedurę przetargową 
przeprowadzała gmina Świę-
tochłowice. Sam przetarg zo-
stał ogłoszony w sierpniu tego 
roku. Najdroższa oferta za 
dostarczenie ponad 191 GWh 
energii opiewała na 60,22 mln 
zł. Najtańsza – złożona przez 
spółkę Tauron – na 57,47 mln 

zł brutto. Oznacza to, że staw-
kę za jedną megawatogodzinę 
udało się obniżyć o 35,14 zł, 
do 244,53 zł.
– Gdybyśmy nie zorganizowali 
tego przetargu, to prawdopo-
dobnie gminy musiałyby za 
jedną megawatogodzinę ener-
gii zapłacić w przyszłym roku 
296,45 zł – wylicza Dawid 
Kostempski, prezydent Święto-
chłowic i przewodniczący GZM. 
– Nikt przed nami w Polsce 
nie zorganizował jeszcze tak 
dużego przetargu. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z wyników. 

Oszczędności, jakie uzyskali-
śmy, są spore i stanowią do-
wód, że razem możemy osią-
gnąć więcej – dodaje.  
W efekcie przetargu tylko 
w kasie Zabrze pozostanie 
300 tysięcy złotych. – To re-
alne oszczędności, które moż-
na przeznaczyć na inne cele, 
których w naszym mieście nie 
brakuje – podkreśla prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik.
Uczestnicy przetargu zama-
wianą energię przeznaczą na 
oświetlenie ulic oraz potrzeby 

lokali i obiektów samorządo-
wych. Wśród tych ostatnich są 
placówki służby zdrowia wraz 
ze szpitalami oraz samorządo-
we jednostki kultury. W sumie 
przetarg obejmuje ponad 6,3 
tysiąca punktów poboru opłat. 
Zaoszczędzone w wyniku prze-
targu 8 mln zł to kwota wystar-
czająca np. na wybudowanie 
53 km chodników lub zakup 
dziesięciu autobusów komuni-
kacji miejskiej. Warto zwrócić 
uwagę, że 8 mln zł to dwuletni 
budżet Górnośląskiego Związ-
ku Metropolitalnego.  (hm)

Takiego przetargu jeszcze nie było! Aż 20 miast Śląska i Zagłębia oraz 41 samorządowych spółek i instytucji porozumiało 
się w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej. W efekcie cenę za jedną megawatogodzinę udało się obniżyć o po-
mad 35 złotych. Łącznie oznacza to oszczędności sięgające 8 milionów złotych!

POPŁYNIE TAŃSZY PRĄDPOPŁYNIE TAŃSZY PRĄDPOPŁYNIE TAŃSZY PRĄD
PRAWIE 8 MILIONÓW ZŁOTYCH ZAOSZCZĘDZI 20 MIAST REGIONU 

DZIĘKI WSPÓLNEMU ZAKUPOWI ENERGII

Konferencja w siedzibie Górnoślą-
skiego Związku Metropolitalnego

SEGREGUJESZ? OSZCZĘDZASZ!
WEDŁUG WIELKOŚCI 

POJEMNIKA
Nowe przepisy dają gminie 
możliwość zorganizowania 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów od właścicieli nie-
ruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komu-
nalne. Chodzi np. o obiek-
ty użyteczności publicznej, 
punkty handlowe, zakłady 
usługowe i produkcyjne, 
szpitale, internaty, hotele, 
ogródki działkowe i wiele 
innych. W przypadku ta-
kich nieruchomości stawka 
opłaty będzie ustalana wg 
pojemnika o określonej po-
jemności. W przypadku nie-
ruchomości „mieszanych” 
tzn. takich, które w części 
stanowią nieruchomość za-
mieszkałą, a w części nie-
zamieszkałą, opłata będzie 
wyliczana jako suma opłat 
wyliczonych dla poszczegól-
nych części nieruchomości.

Krzysztof Maciejczyk, 

rzecznik prasowy prezydenta Świętochłowic

Wspólny zakup energii elektrycznej to 

ważne przedsięwzięcie zrealizowane przez 

Górnośląski Związek Metropolitalny. 

Sukces projektu cieszy mnie podwójnie, 

ponieważ pracuję w Świętochłowicach, 

a mieszkam z w Zabrzu. A oba te miasta 

w efekcie przetargu zyskają setki tysięcy 

złotych.

PODWÓJNA RADOŚĆ


