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Nowy system ma objąć wszyst-
kich właścicieli nieruchomości, 
w których zamieszkują miesz-
kańcy gminy. Powstałe w gospo-
darstwach domowych odpady 
będzie odbierała firma wywozo-
wa. Niezwykle istotne jest, by 
odpadki zostały wcześniej wła-
ściwie posegregowane.
– Szczegółowy opis postępowa-
nia będzie wcześniej podany do 
wiadomości mieszkańców. Osią-
gnięcie efektów w nowym syste-
mie będzie zależało od nas sa-
mych – podkreśla wiceprezydent 
Zabrza Katarzyna Dzióba. – Za 
tworzenie i utrzymanie punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych będzie odpowiada-
ła gmina, natomiast ilość i czy-
stość wyselekcjonowanych odpa-

dów zależy wyłącznie od miesz-
kańców, czyli od nas. Im bardziej 
rozsądnie będziemy segregować 
odpady, tym lepsze osiągniemy 
efekty i tym niższe koszty będzie-
my ponosić – dodaje.
W dotychczasowym systemie fir-
my wywozowe zawierały umowy 
bezpośrednio z właścicielami 
nieruchomości. W nowym - umo-
wy będą zawierane z miastem. 
Odzysk i unieszkodliwianie od-
padów komunalnych będą pro-
wadzone w regionalnej instalacji 
przetwarzania.
Nowy system będzie prowadzo-
ny przez miasto, czyli płatno-
ści, które przekazywano firmie 
wywozowej, będę trafiać do 
kasy miasta. – To bardzo waż-
ne założenie, ponieważ dotych-

czas miasto nie miało wpływu, 
dokąd były wywożone nasze 
śmieci – zwraca uwagę Walen-
ty Biedulski, naczelnik Wydzia-
łu Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 
– Według nowych zasad, nasze 
śmieci firma wywozowa prze-
każe do regionalnej instalacji 
przetwarzania i odzysku. Tam 
będą one jeszcze dodatkowo 
segregowane. Frakcje, których 

nie da się wykorzystać, trafią na 
wyznaczone składowiska – do-
daje. Budowa nowego systemu 
gospodarowania odpadami wy-
maga posiadania wielu infor-
macji z zakresu ilości i typu 
odpadów komunalnych, gęsto-
ści zaludnienia, jak również 
zwyczajów panujących w danej 
społeczności lokalnej. Dlatego 
ustawodawca nałożył na gminę 
m.in. obowiązek wykonywania 

corocznej analizy stanu gospo-
darki odpadami komunalnymi. 
– Wybudowanie nowego systemu 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi wymaga podjęcia sze-
regu działań logistycznych, jak na 
przykład prawidłowe oszacowanie 
całkowitej ilości odpadów komu-
nalnych powstających na terenie 
miasta oraz określenie kosztów 
funkcjonowania systemu. Jeśli 
chodzi o działania prawne, ko-
nieczne jest przygotowanie sto-
sownych uchwał oraz określenie 
szczegółowego zakresu zadań 
dla podmiotu zarządzającego no-
wym systemem – podsumowuje 
Janusz Famulicki, naczelnik Wy-
działu Ekologii Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu.

FESTIWAL KWIATÓW ZAGOŚCIŁ W MIEJSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM

Pamiętajmy, by plasti-
kowe butelki zgniatać 

przed wyrzuceniem

PAMIĘTAJ!
•  Do odrębnych pojemników 

wrzucaj szkło, tworzywa 
sztuczne i papier.

•  Zanim wrzucisz plastiko-
wą butelkę do pojemnika, 
zgnieć ją. Dzięki zgniataniu 
opakowań z tworzyw sztucz-
nych może okazać się, że 
waga pojemnika wzrośnie 
z kilkunastu do kilkudziesię-
ciu kilogramów.

•  Do pojemnika na pozostałe 
odpady nie wrzucaj odpa-
dów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu rtv i agd, 
baterii, lekarstw, odpadów 
budowlanych czy starych 
ubrań. W przypadku tego 
typu odpadów organizowane 
są osobne zbiórki.

Segregacja tego, co wyrzucamy z naszych gospodarstw domowych, to klucz do sukcesu 
w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Docelowo obejmie on odbieranie, 
transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów ich 
selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną przedsięwzięcia.

ZABRZE PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WPROWADZENIA NOWEGO 
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przede 
wszystkim 
segregacja

Były tańczące fontanny, warsztaty 
fotograficzne, spotkania poetyckie 
i koncerty. Miejski Ogród Botanicz-
ny wypełniły w miniony weekend 
atrakcje, wśród których każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Organizowany przez Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych oraz Miejski 
Ogród Botaniczny Festiwal Kwiatów 
odbył się w Zabrzu już po raz szó-
sty. Imprezę zainaugurował w piątek 
wernisaż wystawy „Wyraź siebie”, 
przygotowanej w ramach obchodów  
Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypoko-
leniowej 2012. Na kolejne dwa dni 
festiwal przeniósł się do Miejskiego 
Ogrodu Botanicznego, gdzie można 
było posłuchać dobrej muzyki i poezji, 
wziąć udział w warsztatach tanecz-
nych i fotograficznych czy też kupić sa-
dzonki roślin. Świetnie bawiły się ma-
luchy, dla których przygotowano liczne 
konkursy, gry i zabawy sportowe. Uko-
ronowaniem sobotniego wieczoru był 
pokaz podświetlanych fontann, które 
poruszały się w rytm muzyki. Tego-
roczny Festiwal zakończył w niedzielę 
występ orkiestry dętej pod kierunkiem 
Henryka Mandrysza.  (hm)
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