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PYSKOWICE 7

Oddajmy głos na SP 4!

-P rzed nami duże 
zmiany - zapowia-
da Agnieszka Kazu-

bek, rzeczniczka prasowa py-
skowickiego magistratu. - Już 
od 1 lipca 2013r.  gospodarka 
odpadami przejdzie we wła-
danie gminy. Skończy się czas 
zawierania indywidualnych 
umów z firmami wywożący-
mi odpady – gmina przejmie 
na swoje barki cały organiza-
cyjny wysiłek związany z tym 
zadaniem. 

Dotąd każdy z nas sam lub 
za pośrednictwem zarządcy 
zawierał umowę z firmą wy-
wozową. Po zmianach, umo-
wę z wyłonionym w przetargu 
przedsiębiorstwem podpisy-
wać będzie gmina. Koszty wy-
wozu śmieci naliczane będą 
na podstawie złożonych przez 
mieszkańców deklaracji, okre-
ślających liczbę osób faktycz-
nie mieszkających w danej 
nieruchomości.

- W naszej gminie uznano, 
że najlepszą metodą nalicza-
nia będzie pobieranie opła-
ty od osób zamieszkujących 
daną nieruchomość – wy-
jaśnia Agnieszka Kazubek. 
- Co prawda ustawodawca 
daje jeszcze dwie inne moż-
liwości uzależniające wyso-
kość opłaty od ilości zużytej 
wody w danej nieruchomo-
ści lub powierzchni lokalu 
mieszkalnego, ale niestety 
żadna z nich nie jest do końca 
sprawiedliwa. Gmina Pysko-
wice postawiła więc na licz-
bę mieszkańców, gdyż taki sy-
stem sprawnie funkcjonuje już 
w spółdzielniach mieszkanio-
wych i wspólnotach.

Stawki uzależnione są 
od naszego, proekologiczne-
go zachowania. Mieszkańcy 
segregujący śmieci płacić będą 
9 złotych od osoby, a pozosta-
li - 14 złotych. Ponadto gmina 
będzie zapewniała mieszkań-

com odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektronicznego, zu-
żytych baterii, leków i odpa-
dów zielonych. - Nadmienić 
należy, że na terenie gminy 
powstanie punkt selektywnej 
zbiórki odpadów, do którego 
przez cały rok będzie można 
zawozić niepotrzebne śmieci, 
takie jak np. zużyte opony sa-
mochodowe lub stare meble 
– dodaje rzeczniczka pysko-
wickiego magistratu.

Jednym z celów usta-
wodawcy jest to, aby 
po wprowadzeniu zmian 
nie opłacało się porzucanie 
odpadów w lesie lub innym 
ustronnym miejscu.

W Pyskowicach są już przy-
gotowane projekty uchwał  
związane z tzw. „ustawą 
śmieciową”, a zapoznać się 
z nimi można na stronie in-
ternetowej Urzędu w zakład-
ce Organizacje Pozarządowe 
oraz w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska. Obecnie trwają konsul-
tacje społeczne.  

Od 1 lipca 2013 r. system 
odbioru odpadów komunal-
nych nie obejmie nierucho-
mości „niezamieszkałych, 
produkujących odpady ko-
munalne”, czyli szkół, koś-
ciołów, cmentarzy oraz firm, 
które zajmują nieruchomości 

samodzielnie, a na ich terenie 
nikt nie mieszka. 

- Dlatego niezwykle waż-
ne jest, by na terenie gminy 
powstał wykaz takich nieru-
chomości niezamieszkałych 
– mówi rzeczniczka. - Do tej 
pory nigdy nie było potrzeby 
spisywania z natury takich 
punktów na terenie naszego 
miasta. Jednak dziś, gdy dąży 
się do tego, by każdy właściciel 
lub posiadacz terenu miał za-
wartą umowę o wywóz śmie-
ci, tworzymy taki rejestr. Spo-
ra grupa osób otrzymała już 
wezwania do przestawienia 
dokumentów potwierdzają-
cych zawarcie umów na od-
biór odpadów. Jak się okazało, 
niektórzy właściciele np. skle-
pu warzywnego czy też komi-
su samochodowego, uznali, 
że nie mają potrzeby zawierać 
takowych umów. Tłumaczyli 
się tym, że „nie produkują od-
padów”. - W związku z czym 
przy wdrażaniu nowego syste-
mu odpadów komunalnych li-
czymy na pomoc i życzliwość 
ze strony mieszkańców Py-
skowic. Państwo postawiło 
przed nami ogromne zada-
nie: stworzenie sprawnego 
systemu całkowicie od pod-
staw. Cel jest szczytny, lecz 
droga do niego trudna – koń-
czy Agnieszka Kazubek.

(amber)

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, by 
zastanowili się, czy liczba osób zameldowanych 
w ich mieszkaniu pokrywa się z liczbą osób 
faktycznie mieszkających. W przyszłym roku 
wszyscy właściciele nieruchomości będą musieli 
złożyć deklarację, w której będą wskazywać liczbę 
mieszkańców danej nieruchomości. Weryfikacja 
danych będzie prowadzona między innymi na 
podstawie ewidencji meldunków, więc postarajmy 
się uniknąć przykrych sytuacji, że będziemy płacić 
za osoby, które faktycznie w lokalu nie mieszkają. 
Jeżeli są podstawy do ich wymeldowania, zróbmy 
z tym porządek!

Pyskowiczanie wielokrotnie już udowodnili, 
że we wszelkich społecznych akcjach są 
bardzo solidarni. Tym razem potrzebny 
jest ich głos w konkursie Tesco dla 
Szkół – „Zdrowo Najedzeni”, oddany 
na film wyprodukowany przez uczniów SP4, 
zatytułowany „Zdrowo koktajlowo”.

Tesco dla Szkół – „Zdrowo 
Najedzeni” to filmowy kon-
kurs skierowany do uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjów, którego tematem jest 
zdrowe odżywianie. Nagro-
dą w konkursie jest pracow-
nia multimedialna.

Aby oddać swój głos, nale-
ży założyć konto na stronie 
www.tescodlaszkol.pl i do-
dać film „Zdrowo Koktajlo-
wo” do listy ulubionych. War-
to również zachęcić innych 
do głosowania - dla ułatwienia 
pod filmikiem zamieszczony 
został link, który można prze-
słać znajomym. W ramach bo-

nusu, zarejestro-
wani internauci 
mają możl i-
wość zdobywa-
nia dodatko-
wych punktów 
przeliczanych 
na głosy grając 
w zamieszczoną 
na stronie grę. 3, 
10 i 17 grudnia 
gracze mogą 
p r z e k a z a ć 
d o d a t k o w e  p u n k t y 
na filmik (od 1 do 500) w za-
leżności od wyników osiąg-
niętych w grze. Głosujmy 
codziennie, do 17 grudnia, 

na www.tescodlaszkol.pl.
 Filmik szkoły podstawowej 

nr 4 znajduje się pod adresem: 
www.tescodlaszkol.pl/v,1.
dhtml?v=25838

(amber)

Od lipca 2013 r. zmienią się zasady gospodarowania odpadami. Trwają 
przygotowania związane z przejęciem przez gminę tego obowiązku. 
Co to w praktyce oznacza dla mieszkańców?

Śmieci  
„na barkach”  
gminy
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