DWIE TRZECIE MIESZKAŃCÓW
ZABRZA DEKLARUJE
CHĘĆ SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW

SZEŚĆ MIESIĘCY
ŚMIECIOWEJ
REWOLUCJI
Mija pół roku od wejścia w życie nowych
przepisów dotyczących gospodarowania
odpadami w gminach. Wdrożenie nowego systemu
przebiegało w kraju różnie. Zabrze do śmieciowej
rewolucji starannie się przygotowało. Dzięki temu
udało się uniknąć wielu problemów, które w innych
miastach do tej pory utrudniają życie mieszkańcom.
– Zasady nowego systemu zostały zaakceptowane przez
większość mieszkańców. Odnotowujemy wzrost ilości odpadów
wysegregowanych, typu szkło,
tworzywa sztuczne i papier –
zwraca uwagę Katarzyna Dzióba,
wiceprezydent Zabrza. – Dopracowania wymaga jeszcze system
odbioru odpadów wielkogabarytowych i gruzu pochodzącego z gospodarstw domowych – dodaje.
Tzw. deklaracje śmieciowe
złożyło do tej pory prawie 10 tysięcy właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz 2,1 tysiąca
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że
deklaracjami objętych zostało
90 procent mieszkańców. Aż 70
procent z nich zadeklarowało pro-

wadzenie segregamieszkańcy mogą pozostawić
cji odpadów. W przypadku
wysegregowane odpady, jeśli
nieruchomości niezamieszkałych
np. na ich placyku gospodarczym
odsetek ten wynosi około 50 probrak pojemników na segregację,
cent.
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> zbiórka odpadów wielkogabarytowych i gruzu prowadzona jest z wykorzystaniem kontenerów podstawianych w wyznaczonych terminach
w określonych rejonach miasta; odpady tego typu można dostarczać
również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Cmentarnej 19F
> już wkrótce w Zabrzu możliwe będzie składanie deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej. Każdy mieszkaniec, po uzyskaniu uprawnień do podpisywania tego
typu dokumentów, czynności związane ze składaniem deklaracji będzie
mógł wykonać w domu.

Opr ócz
wspomnianych „gniazd” w Zabrzu funkcjonuje również stacjonarny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej
19F. Można do niego dostarczać
nieodpłatnie nadmiar odpadów,
a w szczególności gruz, odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt

rtv i agd czy opakowania po farbach i lakierach. PSZOK przy ul.
Cmentarnej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 20.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
w godzinach od 8.00 do 13.00.
Warto w tym miejscu wspomnieć
o nowym harmonogramie odbioru
odpadów segregowanych, który
obowiązuje od listopada tego
roku. Można go znaleźć na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce „Odpady komunalne”.
Pierwsze miesiące funkcjonowania nowej ustawy pozwoliły na
wychwycenie pewnych jej braków.
Chodzi m.in. o konieczność składania nowej deklaracji w przypadku zmiany danych niezależnych od właściciela (np. zmiana
stawki), brak jednoznacznej definicji właściciela, brak możliwości
płatności za odpady komunalne
z innych kont niż własne czy też
brak instrumentów prawnych dla
gminy do weryfikacji ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość. W Ministerstwie Środowiska trwają aktualnie intensywne
prace, których celem jest zmiana niektórych zapisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki temu ma
być ona jeszcze bardziej przyjazna dla mieszkańców, a gminom
pozwolić na sprawniejszą realizację swoich zadań.

Tylko razem możemy
osiągnąć sukces
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
Zabrze od dawna przygotowywało się do
wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Dzięki temu udało nam
się uniknąć problemów, z którymi do tej
pory borykają się niektóre samorządy.
Wszyscy wciąż uczymy się nowego systemu. Po pierwszych sześciu miesiącach
jego funkcjonowania jesteśmy bogatsi
o wiele doświadczeń, które pozwalają
nam na wypracowanie coraz lepszego
modelu gospodarowania odpadami
w mieście. Dziękuję wszystkim mieszkańcom i osobom zaangażowanym w proces
wdrażania nowego systemu. Tylko razem
możemy osiągnąć sukces.

