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Wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców 
gminy Tarnów Opolski ko-
misariat Policji w Ozimku wy-
raził zgodę na uruchomienie 
stałych dyżurów dzielnico-
wych w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury (Tarnów 
Opolski, Osiedle Zakładowe 
7). Od 1 kwietnia br. w po-
niedziałki policjanci będą dy-
żurować rano od 10.00 do 
12.00, zaś w czwartki po 
południu od 17.00 do 19.00. 

W pozostałym czasie 
wszelkie pilne sprawy należy 
kierować (osobiście lub telefo-
nicznie ) tak jak dotychczas do 
Komisariatu w Ozimku, tele-
fon 774026740 a w sytuacji 
alarmowej pod ogólnopolski 
numer 997 lub (komórkowy 
numer) 112. 

Śmieci, umowy, selekcja  
i inne problemy 

 
 Nowa ustawa (Dz.U. 
2012 poz.391 z późniejszymi 
zmianami) regulująca utrzy-
manie czystości i porządku w 
gminie oraz gospodarkę odpa-
dami stałymi zwana skrótowo i 
powszechnie „Ustawą śmie-
ciową” nie jest – ostrożnie się 
wyrażając – majstersztykiem 
legislacyjnym. Pośpieszne jej 
wprowadzanie, powodujące 
nienadążanie formułowania 
przepisów wykonawczych i 
opiniowania prawnego za har-
monogramem, dostarcza urzęd-
nikom i władzom gmin powo-
dów do frustracji, a mieszkań-
com do niepokoju. Podczas 
wielu zebrań wiejskich padało 
wiele pytań, na które kierownik 
Referatu Gospodarki Tereno-
wej, Inwestycji i Ochrony Śro-
dowiska Krystian Smolka oraz 
Wójt Gminy Krzysztof Mutz 
starali się na bieżąco wyczer-
pująco odpowiadać. 
 Najważniejszą – z 
punktu widzenia mieszkańców 
naszej gminy – sprawą jest 
konieczność złożenia dekla-
racji w Urzędzie Gminy i 
wypowiedzenia umów zawar-
tych z dotychczasowym od-
biorcą śmieci przez właścicieli 
nieruchomości. Termin skła-
dania pierwszych deklaracji 
do UG upłynął 28.02.2013r. 
Nie oznacza to jednak, że 
dalsze nie będą przyjmo-
wane, gdyż właściciele nieza-
siedlonych nieruchomości, zo-
bowiązani są je złożyć w ter-
minie 14 dni od dnia wpro-
wadzenia się pierwszego 
mieszkańca lub powstania 
odpadów komunalnych. W 
przypadku zmiany danych 
zawartych w złożonych wcześ-
niej deklaracjach (np. wprowa-
dzenia się kolejnego mieszkań-
ca) właściciel posesji powinien 
w ciągu 14 dni złożyć nową. 
Osoby, które dotąd nie zło-
żyły deklaracji, np. z powodu 
nieobecności w miejscu zamie-
szkania, powinny uczynić to 
natychmiast po powrocie. 
 Należy również spra-
wdzić w umowach z dotych-
czasowym odbiorcą śmieci 
jaki termin wypowiedzenia 
umowy  nas obowiązuje i dopi-
lnować, by nie został prze-
kroczony. Ryzykujemy bo-
wiem, że naliczona nam 

zostanie podwójna opłata. 
Wzór pisma z wypowie-
dzeniem można pobrać ze 
strony internetowej Urzędu lub 
(w formie papierowej) otrzy-
mać w siedzibie UG. 
 Powyższe zasady do-
tyczą właścicieli nierucho-
mości i mieszkańców domów 
jedno lub kilkurodzinnych oraz 
lokatorów (tak właścicieli jak i 
najemców) spółdzielni miesz-
kaniowych. Duże wspólnoty 
mieszkaniowe, posiadające re-
prezentujący je zarząd, skła-
dają deklarację zbiorowo, a 
jako właściciel występuje oso-
ba sprawująca zarząd nad 
wspólnotą. 
 Kolejna sprawa to – 
przyjęta uchwałą Rady Gminy 
– stawka. Ustalono opłatę w 
wysokości 12,50 zł miesięcz-
nie za jednego mieszkańca 
posesji w przypadku prowa-
dzenia selektywnej zbiórki 
oraz 25,00 zł – jeżeli śmieci nie 
będą (lub będą nieprawidłowo) 
segregowane. W przypadku, 
gdy mieszkaniec zdecyduje się 
na selekcję odpadów, zobo-
wiązany jest gromadzić je w co 
najmniej 3 rodzajach pojem-
ników, z których: 
- czarne – służą do gro-
madzenia zmieszanych odpa-
dów komunalnych (minimum 
80 l na gospodarstwo domo-
we), opróżniane co 2 tygodnie, 
- żółte – w których składowane 
będą surowce takie jak: papier, 
plastik, metale oraz opakowa-
nia wielomateriałowe (240 l) 
opróżniane 1 raz w miesiącu, 
- zielone – na szkło gospo-
darcze (opakowania szklane) 
opróżniane 1 raz na 2 miesiące 
(120 – 240 l), 
- brązowe (dla gospodarstw 
nieposiadających przydomo-
wych kompostowników) prze-
znaczone na odpady biodegra-
dowalne. 
 Nadmiar śmieci oraz 
wszelkie odpady niebezpiecz-
ne, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, przetermi-
nowane lekarstwa, odpady 
remontowe, a także odpady 
wielkogabarytowe mieszkań-
cy będą zobowiązani dos-
tarczać do gminnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. Lokaliza-
cja tego punktu została już 
wstępnie wybrana i po otrzy-
maniu pozytywnej opinii teren 
będzie mógł być ogrodzony i 

zagospodarowany (wybrano 
miejsce w pobliżu ZGKiM i 
stacji benzynowej w Tarnowie 
Opolskim). Urząd będzie starał 
się ułatwić mieszkańcom od-
dalonych sołectw wywiązanie 
się z obowiązku pozbywania 
drobnych odpadów niebez-
piecznych (np. baterii, żarówek 
itp.) organizując okresowe 
zbiórki tychże lub tymczasowe 
punkty, jednak szczegóły ta-
kich rozwiązań muszą zostać 
opracowane i pozytywnie zao-
piniowane (zgodnie z przepi-
sami). Obwoźna zbiórka 
odpadów wielkogabaryto-
wych oraz sprzętu elektry-
cznego i elektronicznego bę-
dzie odbywać się raz w roku. 
 W związku ze zgła-
szanymi przez gminy proble-
mami związanymi z funkcjono-
waniem ustawy, o której mo-
wa, wprowadzono już pierwsze 
zmiany w jej zapisach. Należy 
jednak jednoznacznie stwier-
dzić, iż zmiany wprowadzone 
ustawą z 25 stycznia 2013r. nie 
wyczerpują problemów utrzy-
mania porządku i czystości w 
gminie. Nie można zatem wy-
kluczyć, iż pilnej interwencji 
ustawodawcy będą wymagały 
również i inne kwestie (takie 
jak np. składanie deklaracji w 
przypadku nieruchomości wie-
lolokalowych i przede wszyst-
kim – kwestia odpowiedzial-
ności za zobowiązania związa-
ne z uiszczaniem opłat przez 
mieszkańców takich nierucho-
mości). 
 System ten będzie w 
najbliższym czasie się rozwijał, 
dlatego możliwe są kolejne 
zmiany wprowadzane przez 
ustawodawcę (co wymuszać 
będzie kolejne uregulowania na 
poziomie samorządów), przed 
ostatecznym przejęciem całoś-
ci spraw związanych z prowa-
dzeniem przez gminy gospo-
darki odpadami.  W związku z 
tym należy śledzić kolejne 
zmiany ustawy. Gmina dołoży 
ze swojej strony starań, żeby 
wdrożyć w życie wszelkie 
korzystne zmiany zapisów 
ustawy. Zmiany uchwał w tej 
sprawie ukazywać się będą na 
stronie: bip.tarnowopolski.pl. 
Nasza gazeta także będzie 
pośredniczyć w przekazywaniu 
istotnych informacji. 
 Na koniec jeszcze 
jedno przypomnienie ważnego 
faktu: Całość zadań zwią-

zanych z zapewnieniem czys-
tości, odbiorem śmieci, ich 
selekcją itd. będzie finan-
sowana z opłat mieszkańców 
(ustawodawca nie pozostawia 
tu wyboru). Dlatego, jeśli 
chcemy mieć w gminie czysto, 
a opłatę na niezmienionym 
niskim poziomie, musimy 
przestrzegać przepisów i regu-
laminów, dbać o rzetelne wy-
pełnianie obowiązków. Inaczej 
wszyscy zapłacimy za czysz-
czenie zaśmiecanych lasów i 
rowów, lenistwo i bałaga-
niarstwo. Tak jak płacimy za 
„niereformowalnych” zwolen-
ników palenia plastiku, mebli, 
szmat a nawet… pampersów! 
Płacimy zdrowiem naszych 
dzieci i własnym, zastana-
wiając się, skąd te wszystkie 
alergie, nieżyty dróg odde-
chowych, nowotwory… 
W oparciu o informacje Re-
feratu Gospodarki Terenowej, 
Inwestycji i Ochrony Środo-
wiska opracowała Irena Zie-
lonka. 
Obowiązująca w chwili obec-
nej – Uchwała Rady Gminy – 
nr. XXVII/166/2012 z 
28.12.2012r. 
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Sukces!!! 
 

Na Ogólnopolskim Konkursie 
Tańca w Zatorze Decadance 
zdobył I miejsce, a na miejscu 
II uplasował się zespół 
Element. Gratulujemy! 


