
W lipcu 2005 roku Sejm uchwalił ustawę o zmia-
nie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw. No-
welizacja ustawy o odpadach wynikała z konieczności 
dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych 
(chodzi tu przede wszystkim o dyrektywy 94/62/WE, 
2000/76/WE, 1999/31/WE). Drugim powodem noweli-
zacji były niepokojące wyniki sprawozdania z realizacji 
krajowego planu gospodarki odpadami. Zastrzeżenia 
kontrolne dotyczyły przede wszystkim gospodarki od-
padami komunalnymi.

Zmiany ustawy o odpadach wymusiły konieczność 
zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, a co za tym idzie konieczne stało się wprowa-
dzenie zmian do prawa lokalnego. Skutkiem tego było 
uchwaleniem nowego Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku w Gminie oraz nowego Regulaminu zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków (pełna treść „Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny” została 
opublikowana w poprzednim numerze BIL-a).
Nowe ustawy wprowadziły wiele zmian w zakresie go-
spodarki odpadami, zwłaszcza, jeśli chodzi o obowiązki 
osób odpowiedzialnych za zbieranie, wywóz i utylizację 
odpadów. Na właścicieli nieruchomości nałożono nowe 
obowiązki, z których najważniejsze to:

 ▪  obowiązek podpisania umowy na wywóz śmieci,
 ▪  obowiązek podłączenia się do kanalizacji, a w przy-

padku, gdy jest to technicznie niemożliwe wybudo-
wania bezodpływowego zbiornika do tymczasowego 
gromadzenia ścieków,

 ▪  obowiązek podpisania umowy na korzystanie z ka-
nalizacji lub w przypadku braku technicznej moż-
liwości podłączenia podpisania umowy na wywóz 
nieczystości płynnych.

Zgodnie z wymienionymi regulacjami nie będzie już 
możliwości dalszego uchylania się od obowiązku wy-
wożenia z posesji odpadów. Aktualnie niektóre osoby 
nie podpisują umów z firmami zajmującymi się wywo-
zem odpadów. Tłumaczą, że odpadki biodegradowalne 

kompostują, a resztę wrzucają do pojemników do zbiór-
ki selektywnej.

W praktyce wyrzucają domowe śmieci do publicz-
nych koszy, czyli obciążają wywozem swoich śmieci 
pozostałych mieszkańców gminy, lub, co gorsze wyrzu-
cają śmieci do pobliskich rowów i lasów zanieczyszcza-
jąc tym samym środowisko. Mieszkańcy, którzy dotych-
czas rzetelnie wywiązywali się z obowiązków i mają 
umowy na wywóz odpadów, będą musieli na ogół pod-
pisać nowe. Nie trzeba będzie tego robić natychmiast po 
wejściu w życie nowych przepisów, ale mniej więcej za 
rok (ostateczny termin będzie zależał od tego jak szyb-
ko przedsiębiorcy uporają się z nowymi obowiązkami 
zawartymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach).

Podobnie przedstawia się sprawa z nieczystościami 
płynnym. Osoby mające techniczną możliwość podłą-
czenia się do kanalizacji będą musiały to zrobić, a co 
za tym idzie terminowo regulować płatności. Większym 
problemem będzie natomiast regulacja gospodarki ście-
kowej na terenach nieskanalizowanych. Do tej pory 
właściciele domów jednorodzinnych lub działek rekre-
acyjnych nie mieli podpisanych umów z firmami wywo-
żącymi nieczystości płynne. W razie potrzeby wzywali 
wozy asenizacyjne, a aby udowodnić legalne opróżnia-
nie swoich szamb legitymowali się wyłącznie jednorazo-
wym rachunkiem (a i to nie zawsze). Zmiana przepisów 
spowodowała, że aktualnie konieczne będzie podpisanie 
umowy na wywóz nieczystości płynnych z firmą, która 
uzyska zezwolenie na działalność w tym zakresie.

Może się zdarzyć, że umowę na wywóz śmieci bądź 
nieczystości płynnych trzeba będzie podpisać z inną fir-
mą niż dotychczas. Firmy będą, bowiem musiały uzy-
skać nowe zezwolenia i spełnić wymagania nałożone 
przez gminę. Inaczej ich dotychczasowe zezwolenia wy-
gasną. Jeżeli przedsiębiorstwo, które dotychczas zbiera-
ło od klientów śmieci, nie spełni nowych wymagań, to 
jego zezwolenie straci ważność i nie będzie ono mogło 
prowadzić działalności związanej z wywozem odpadów 
na terenie Gminy. Aby uchronić mieszkańców przed 
wzrostem cen maksymalne stawki za odbieranie odpa-
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dów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych ustali rada gminy. Przedsiębiorcy nie będą 
mogli, więc ustalić wyższej stawki, nie ma natomiast 
przeszkód by ustalić niższą.

Zmiany wynikające z ustawy dotyczące mieszkań-
ców są niewielkie w porównaniu ze zmianami, do któ-
rych musi dostosować się gmina oraz przedsiębiorcy. 
Mieszkańcy, którzy dotychczas należycie wywiązywali 
się z obowiązków nie odczują praktycznie zmian, na-
tomiast Ci z mieszkańców, którzy tego nie robili, będą 
musieli dostosować się do nowych przepisów.

Kontrolę nad przestrzeganiem obowiązków ustawo-
wych będzie sprawowała gmina. 13 kwietnia (zgodnie z 
ustawą) uruchomiona zostanie tworzona od 2 miesięcy 
ewidencja zawartych umów na wywóz odpadów stałych 

i nieczystości płynnych. Pozwoli to nie tylko na kontro-
lę przestrzegania przepisów, ale również usprawni ich 
egzekwowanie.

Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy przyjmą ze 
zrozumieniem i wyrozumiałością nowe obowiązki, któ-
re nakłada na nas wszystkich znowelizowana ustawa. 
Miejmy na uwadze fakt, że wszystkie te obowiązki mają 
na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, a o skali 
jego zanieczyszczenia niech świadczy fakt, że na chwi-
lę obecną około 350 właścicieli nieruchomości nie ma 
podpisanej umowy na wywóz odpadów stałych, a blisko 
1500 ma nieuregulowaną sytuację dotyczącą gospoda-
rowania nieczystościami płynnymi. 

Burmistrz Miasta 
Władysław Trzciński

Oczyszczalnia ścieków Hołdunów jest jedną z nowocześniejszych w naszym rejonie. Jej budowa trwałą pomiędzy 
marcem a październikiem 2003 roku. Koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 4 mln złotych. Pieniądze te pochodziły z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - ok. 2,6 mln zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - ok. 
1,2 mln zł. Jeżeli gmina przystąpi do realizacji kolejnej inwestycji w zakresie ochrony środowiska i kanalizacji część 
tych kredytów może zostać umorzona.

W ramach przypomnienia. Pełna przepustowość oczyszczalni wynosi ok. 1300 m3 na dobę. Podstawowe obiekty 
oczyszczalni to: osadnik wstępny, cztery komory tlenowe, komora anoksyczna, dwa osadniki wtórne, komora stabiliza-
cyjna oraz budynek socjalny wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
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