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Co musimy mieç?

Z punktu widzenia mieszkaƒca
najwa˝niejszy jest punkt 5 owej
ustawy, który mówi o obowiàzku
wyposa˝enia nieruchomoÊci w urzà-
dzenia s∏u˝àce do zbierania odpa-
dów komunalnych oraz utrzymy-
wania tych urzadzeƒ w odpowied-
nim stanie sanitarnym, porzàdko-
wym i technicznym. Ustawa mówi
tylko tyle - ale zarazem odsy∏ajàc do
gminnego regulaminu.

Natom,iast jeÊli zajrzymy do tego
regulaminu, przeczytamy, ̋ e odpady
komunalne - nie segregowane - mogà
byç gromadzone jedynie w zamkni´-
tych, specjalistycznych pojemnikach
lub kontenerach. Regulamin mówi

jeszcze oczywiÊcie o workach do se-
gregowania surowców wtórnych.

Stàd nie do przyj´cia jest groma-
dzenie odpadów w jakichÊ starych
beczkach, wannach, kalfasach,
taczkach lub przyczepach - wyja-
Ênia komendant l´dziƒskiej Stra˝y
Miejskiej Jan Hudzikowski doda-
jàc, ˝e jego podw∏adni takie pojem-
niki zmuszeni sà tak samo karaç
jak brak pojemników.

Podpisana umowa!
OczywiÊcie równie  ̋pozbywanie si´

z terenu nieruchomoÊci Êmieci, zwa-
nych przez ustaw  ́ nieczystoÊciami
sta∏ymi, musi tak˝e odbywaç si  ́zgod-
nie z zapisami ustawy oraz innymi
obowiàzujàcymi przepisami prawa.

A ustawa mówi o udokumento-
wanym w formie umowy korzysta-
niu z us∏ug wykonywanych przez
przedsi´biorc´ posiadajàcego ze-
zwolenie na prowadzenie dzia∏al-
noÊci w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych i transportu
tych odpadów. W praktyce oznacza
to, ˝e musimy posiadaç umow´
z jakàÊ wywo˝àcà firmà.

- W przypadku kontroli nale˝y
okazaç takà umow´ i dowody p∏a-
cenia za takà us∏ug´ - twierdzi ko-
mendant Hudzikowski, chocia˝ tu-
taj ju˝ zdania sà podzielone, ponie-
wa˝ cz´Êç prawników twierdzi, ˝e

SM mnie ma prawa sprawdzaç na
ile rzetelnie obywatel p∏aci swoje
zobowiàzania wobec firmy odbiera-
jàcej Êmieci. Ale tylko do momentu,
kiedy firma przestaje odbieraç je od
nierzetelnego p∏atnika. Bo wtedy
p∏atnik ten b´dzie potraktowany
jak osoba nie posiadajàca umowy.

Warto zwróciç uwag´, ˝e w myÊl
tych przepisów nawet posiadanie
rachunków z wysypiska Êmieci, ˝e
tam sami je wywozimy, nie za∏a-
twia sprawy. Zgodnie bowiem
z przepisami do wywo˝enia nie-
zb´dny jest specjalistyczny sprz´t
oraz zezwolenie burmistrza na pro-
wadzenie tego typu dzia∏alnoÊci.

Âmieci ma ka˝dy
Nie ma te˝ mo˝liwoÊci, ˝eby ktoÊ

odpowiedzia∏ nam, ˝e nie ma umo-
wy, bo on nie ma Êmieci - mówi da-
lej Hudzikowski i wyjaÊnia, ˝e za-
równo sejmowa ustawa, jak
i uchwa∏a Rady Miasta nie dopusz-
czajà takiej rzeczywistoÊci, w której
ktoÊ ˝yje, pracuje a nie wytwarza
Êmieci. Takie sytuacje po prostu
nie wyst´pujà, wi´c i takie t∏uma-
czenie nie b´dzie respektowane.
Ka˝dy musi mieç pojemniki.

Co wi´cej, przepisy stanowià te ,̋
ile tych pojemników trzeba mieç. Na
przyk∏ad punkt 9 regulaminu utrzy-
mania czystoÊci mówi, ˝e na terenie

ka˝dej nieruchomoÊci zabudowanej
musi byç co najmniej jeden pojemnik
komunalne sta∏e o pojemnoÊci mini-
malnej 110 litrów. Zarazem regula-
min wskazuje cz´stotliwoÊç wywozu
odpadów komunalnych z nierucho-
moÊci - nie mo˝e to byç rzadziej ni˝
raz na dwa tygodnie w terenie zabu-
dowy jednorodzinnej i nie rzadziej
ni  ̋ raz w tygodniu na terenie blo-
ków. Natomiast odpady segregowa-
ne wywo˝one sà raz w miesiàcu, we-
d∏ug ustalonego harmonogramu.

Mo˝e przyjÊç 
kontrola

Regulamin nakazuje równie˝
przechowywania przez trzy lata
dowodów odbierania odpadów
(w tym zresztà tak˝e ciek∏ych w ra-
zie posiadania szamba). I okazywa-
nia im organom kontrolujàcym.
Praktyka uczy jednak, zarówno l´-
dziƒska jak i innych gmin, ˝e
mieszkaƒcy którzy nie zmieniajà
stale firm wywozowych i nie unika-
jà posiadania kub∏ów, raczej si´ nie
muszà kontroli spodziewaç.

- I jeszcze jedna wa˝na informacja
na koniec - mówi komendant Hudzi-
kowski - Wprawdzie ustawa i uchwa-
∏a RM mówià o w∏aÊcicielach nieru-
chomoÊci, ale dodajà te ,̋ ˝e ich obo-
wiàzki dotyczà w takim samym stop-
niu wszystkich, którzy sà wspó∏w∏a-

Êcicielami, u˝ytkownikami wieczy-
stymi oraz jednostkami organizacyj-
nymi i osobami posiadajàcymi nieru-
chomoÊç w zarzàdzaniu lub u˝ytko-
waniu, a tak˝e innymi podmiotami
w∏adajàcymi nieruchomoÊcià. Mó-
wiàc proÊciej, ka˝dy kto na danej po-
sesji jest jej gospodarzem, ma obo-
wiàzek przestrzegania tych przepi-
sów! Odpada wi´c t∏umaczenie si´
funkcjonariuszowi, ˝e „nie jestem
w∏aÊcicielem, wi´c nie musz  ́si  ́sto-
sowaç”. Na takie wyjaÊnienie zgod-
nie z ustawà b´dziemy wystawiaç
mandat lub pisaç wniosek u ukara-
nie do sàdu grodzkiego. Bowiem ta-
kie post´powanie jest wykroczeniem.

Dla Êrodowiska
Wed∏ug Hudzikowskiego kolejne

nowelizacje ustawy wskazujà na
tendencje do coraz bardziej szcze-
gó∏owych regulacji, nie pozwalajà-
cych na dowolne interpretowanie
przepisów. Tak, aby nie dochodzi∏o
do nielegalnego odprowadzania
Êmieci, a tym samym zanieczysz-
czania Êrodowiska naturalnego.

- Nie ma bowiem co ukrywaç. Ci,
którzy unikajà podpisywania umów,
posiadania kub∏ów, gdzieÊ swoje Êmie-
ci muszà usuwaç. Czasem do cudzych
kub∏ów i p∏aci za nich kto inny, ale
równie cz´sto, jeÊli nie cz´Êciej, po pro-
stu do rowu lub na dzikie wysypiska.

Âmieci - czyli co musimy robiç, ˝eby nie p∏aciç mandatu

Kube∏, umowa, kontrola
Mimo, ˝e obecna ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gmi-

nach obowiàzuje ju  ̋od 11 lat, wielu z nas nadal nie bardzo wie, jakie
na nich cià˝à obowiàzki - mówi komendant Stra˝y Miejskiej Jan Hu-
dzikowski. To na Stra˝y spoczywa obowiàzek egzekwowania prawa.
Jednak funkcjonariusze SM cz´sto majà do czynienia z osobami, któ-
rych poglàdy na temat gromadzenia odpadów sà co najmniej dziwne.
Dlatego na proÊb  ́komendanta Hudzikowskiego jeszcze raz pokrótce
przypominamy przepisy zwiàzane z gromadzeniem i pozbywaniem
si  ́odpadów. Ponadto do ustawy ka˝da gmina uchwala swoje dodat-
kowe prawa lokalne. W L´dzinach ostatnia uchwa∏a na ten temat,
w sprawie przyj´cia regulaminu czystoÊci i porzàdku na terenie gmio-
ny, przyj´ta zosta∏a na ubieg∏orocznej styczniowej sesji Rady Miasta.

Obowiàzki w kwestii odpa-
dów komunalnych precyzuje
ustawa z dnia 13 wrzeÊnia
1996 roku „o utrzymaniu czy-
stoÊci i porzàdku w gmi-
nach” (tekst jednolity Dz.U.
2005. nr 236 poz.2008) oraz
uchwa∏a Rady Miejskiej
w L´dzinach z dnia 12 stycz-
nia 2006 roku, nr XLIV/289/06
w sprawie przyj´cia regula-
minu utrzymania czystoÊci
i porzàdku na terenie Gminy
Miejskiej L´dziny

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROÂLIN I NASIENNICTWA
W KATOWICACH

w sprawie obowiàzkowego badania sprz´tu do stosowania Êrodków ochrony roÊlin

ROLNIKU!
Wojewódzki Inspektorat Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa w Katowicach przypomina

o obowiàzku badania opryskiwacza ciàgnikowego – polowego, sadowniczego w cyklu
3- letnim. Zg∏oÊ si´ do najbli˝szej jednostki upowa˝nionej do badaƒ opryskiwaczy.

Badania przeprowadzajà:
• Zak∏ad Us∏ugowy „AGRO-SERWIS”- Jan MoÊ
Stara WieÊ, ul. Dolna 3 tel. (0 33) 845 75 96
Czechowice Dziedzice, ul. Dworcowa 15 a tel. (032) 215-67-69, kom. 0 602 289 577
• Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkó∏ Rolniczych w Pszczynie
Pszczyna, ul. Szymanowskiego 12 tel. (032) 210 34 63
• Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGROKOMPLEKS”
Skoczów, Ochaby Wielkie 5 tel. (033) 853 56 10, (033) 852 87 96
Pami´taj o odpowiednim przygotowaniu opryskiwacza do badaƒ:
• wymyj opryskiwacz wewnàtrz i na zewnàtrz
• wype∏nij wodà zbiornik opryskiwacza w 2/3 jego obj´toÊci
• zamontuj os∏ony zabezpieczajàce ruchome elementy
Stosowanie Êrodków ochrony roÊlin sprz´tem niesprawnym technicznie bez aktual-

nego badania, zgodnie z art. 107 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin podlega odpowiedzialnoÊci karnej.

K O M U N I K A T

Obiad do˝ynkowy mia∏ od-
byç si  ́nad Zalewem. Poniewa˝
jednak tu  ̋ przed do˝ynkami
sala sp∏on´∏a, trzeba by∏o zna-
leêç miejsce zast´pcze. Osta-
tecznie wi´c goÊcie do˝ynkowi
udali si´ na hal´ sportowà
oÊrodka Centrum. Jedynie ze
sztandarami, pod którymi
przyby∏y tu delegacje, by∏ pro-
blem. Nie przygotowano odpo-
wiedniego stojaka, wi´c sztan-
dary ma∏o dostojnie w trakcie
obiadu sta∏y w kàcie.

Do obiadu przygrywa∏a orkiestra
d´ta kopalni Ziemowit pod dyrekcjà
Bronis∏awa Latochy wystàpi∏ te  ̋ze-
spó∏ L´dzinianie. Z powodu deszczu
tak˝e na hali - zamiast jak pierwot-
nie planowano pod nià, na parkingu
- odby∏ si  ́ uroczysty akt do˝ynek.
M∏odzi rolnicy z Smardzowic, staro-
Êcina Renata Porwit i starosta Le-
szek Okoƒ, wr´czyli burmistrzowi

Wies∏awowi Stambrowskiemu bo-
chen chleba z tegorocznej màki.
W ocenie rolników nie by∏ to z∏y rok.

Z powodu deszczu nie odby∏ si´
te  ̋zapowiadany na 15.00 do˝ynko-
wy korowód, a ci, którzy przyszli go
zobaczyç, musieli zadowoliç si  ́wy-

stawà p∏odów rolnych i stoiskami
pszczelarzy oraz ko∏a ∏owieckiego.

Wszyscy ch´tni po obiedzie udali
si  ́ do sali kinowej, gdzie wystàpi∏
kabaret “Rak” a tak˝e miejscowe
m∏odzie˝owe zespo∏y: muzyczne,
wokalne i taneczne.

Do˝ynki w ostatniej 
chwili przeniesiono




