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Śmieciowa rewolucja
1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, która wprowadza nowy system zarządzania odpadami komunalnymi. Gminy mają czas do 30 czerwca 2013
roku na wdrożenie zasad. Rewolucja śmieciowa ma przynieść konkretne
efekty – będzie czyściej i ekologiczniej.
Od stycznia obowiązuje nowa
ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, która diametralnie zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa dostosowała
obowiązujące w Polsce przepisy
do unijnych standardów.

Zientkowski, naczelnik Gospodarki Miejskiej. Nowa ustawa
promuje również segregację
śmieci - mieszkańcy, którzy segregują śmieci, będą płacić niższe rachunki.
Gminy mają jeszcze rok rok
na wdrożenie na swoim terenie

dzie wyłoniona przez gminę w
drodze przetargu firma. Do 1
stycznia 2013 musimy uchwalić
lokalny regulamin utrzymania
czystości i porządku, wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe
zasady ich ponoszenia. Stawka
opłaty może być obliczana na

Zgodnie z nowymi zasadami segregacja śmieci będzie premiowana – kto segreguje, ten płaci niższe rachunki.
Teraz to gmina będzie zapewniała odbieranie i bezpieczne
zagospodarowanie wszystkich
odpadów komunalnych oraz
możliwość selektywnego ich
zbierania.
Taki system obowiązuje już
we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, poza Polską i
Węgrami. Nowe rozwiązania
sprawdzają się od lat. W Polsce
system zacznie działać od 1 lipca 2013 roku.
– Ustawa daje nam narzędzia do realizacji obowiązku
dbania o czystość i porządek w
gminie. Liczymy na to, że nowe
zasady pozwolą nam uporać się
ze śmieciami i zadbać o czysty
krajobraz. Skończy się wywożenie śmieci do lasu, tworzenie
dzikich wysypisk na obrzeżach
miasta czy podrzucanie śmieci sąsiadom – wyjaśnia Antoni

nowego sposobu zarządzania
gospodarką śmieciową. W tarnogórskim urzędzie przeprowadzono już niezbędne zmiany organizacyjne i rozdzielono nowe
zadania.
– Chcemy opracować optymalny sytem gospodarki odpadami, dlatego też zamierzamy
włączyć w ten proces mieszkańców. Na stronie internetowej
miasta utworzyliśmy specjalną
zakładkę, gdzie będziemy informować o postępie prac nad
systemem oraz gdzie będziemy
zwracać się z pytaniami o opinie
w kluczowych zagadnieniach –
mówi Piotr Skrabaczewski, z-ca
burmistrza miasta.
W przyszłym roku mieszkańcy będą musieli rozwiązać
umowy z firmami śmieciowymi.
Od 1 lipca 2013 roku odbierać
odpady od mieszkańców bę-

podstawie różnych kryteriów –
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
ilości zużytej wody, powierzchni lokalu mieszkalnego czy też
gospodarstwa domowego. Do
wyboru pozostaje tylko jedna z
metod. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty oraz
wybranej metody.
– Przed ustaleniem zasad
chcemy poznać opinię mieszkańców, jaka metoda ich zdaniem powinna być zastosowana
do naliczania opłaty. Na stronie
miasta zamieściliśmy ankietę
w tej sprawie. Opinia mieszkańców będzie dla nas ważną
wskazówką, dlatego zachęcamy
do zabrania głosu – informuje
Piotr Skrabaczewski, z-ca burmistrza miasta.

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, dla uczczenia
pamięci zmarłego w 2006 roku
tarnogórzanina, Józefa Szweda,
wybitnego dyrygenta, pedagoga i
kompozytora, od 5 lat organizuje
imprezę poświęconą jego twórczości.
Kolejne edycje Festiwalu miały
swoją specyfikę. Pierwszy otwierał
tzw. marsz gwiaździsty na tarnogórskim Rynku. W roku 2010 gościliśmy orkiestrę z francuskiego
Mericourt – miasta partnerskiego
Tarnowskich Gór, a w 2011 obchody 5. rocznicy śmierci patrona
wzbogacił drugi dzień Festiwalu z
koncertami w tutejszej szkole muzycznej.
W roku 2012 patronat nad Festiwalem objął producent instrumentów muzycznych Yamaha Europe
Oddział w Polsce oraz Polskie Radio Katowice. Uzyskaliśmy także
honorowy patronat Wicemarszałek

Senatu Rzeczypospolitej pani Marii
Pańczyk – Pozdziej. Ponadto w jury
oceniającym tegoroczne wykonania
muzyki Józefa Szweda zasiądą profesorowie Akademii Muzycznej z
Katowic.
W niedzielę, 2 września, od godziny 14.30, rozpoczną się prezentacje muzyczne orkiestr biorących
udział w Festiwalu, a przed godziną
17.00 na Rynku zobaczymy musztrę paradną Orkiestry Garnizonowej
Wojsk Lądowych z Krakowa.
W tym roku, poza pamiątkowymi statuetkami, zostaną wręczone także nagrody w kilku kategoriach, w tym najważniejsza – za
wykonanie utworu obowiązkowego kompozycji patrona Festiwalu.
Swoje nagrody wręczą także pani
senator Pańczyk-Pozdziej oraz dyrektor banku BZ WBK.
Imprezę poprowadzi dobrze
znany tarnogórzanom Dariusz Niebudek.

Warto było poczekać
Choć prace na ulicy Radzionkowskiej jeszcze nie dobiegły końca, to efekty są już odczuwalne.
Teraz asfalt jest tak równy, że
kierowcy nie powinni narzekać.
A trzeba przyznać, że był to jeden
z najdłuższych odcinków, gdzie
prowadzono roboty kanalizacyjne.
Zakres prac był znaczny, ponadto wystąpiło wiele nieprzewidzianych okoliczności i dodatkowych
robót. O 3 miesiące prace opóźniła
interwencja archeologa, który prowadził nadzór nad robotami. Na
niektórych fragmentach Radzionkowskiej wykopy trzeba było wykonywać ręcznie i to wydłużyło
termin zakończenia prac.
Z końcem lipca drogowcy przywrócili już ruch na Radzionkowskiej. Naprawy wymagają jeszcze
boczne uliczki. Trzeba dokończyć
także chodniki oraz inne drobne
prace drogowe.
Koszt robót będzie znany dopiero po ich zakończeniu.

Remont noclegowni
Odpadające tynki, awaryjna instalacja, brak docieplenia
– mało powiedzieć, że stan tarnogórskiej noclegowni był zły.
Budynek nie nadawał się już do
zamieszkania. Teraz ma to się
zmienić. Miasto przeznaczyło
ponad 660 tysięcy na kompleksowy remont placówki. Będzie bezpieczniej i bardziej funkcjonalnie.

koszty wyżywienia, środki czystości, leki czy środki opatrunkowe.
Każda osoba bezdomna z terenu miasta jest przyjmowana pod
warunkiem akceptacji regulaminu
i stosowania się do zasad ośrodka,
z których najważniejsza jest abstynencja. Na terenie placówki obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.

Kompleksowa modernizacja
obejmuje m.in. wymianę tynków,
instalacji, remont schodów, wymianę okien i docieplenie budynku.
Zgodnie z ustawą gmina ma
obowiązek zapewnić miejsca noclegowe bezdomnym. Rocznie z
budżetu na utrzymanie placówki
wydajemy środki rzędu 250 tysięcy
złotych. To kwota, która pokrywa
utrzymanie obiektu, a także m.in.

Oprócz noclegu placówka oferuje swoim mieszkańcom pomoc w
wychodzeniu z bezdomności, dzięki
szerokiej współpracy instytucjonalnej. Dodatkowo w ośrodku jest
udzielana pomoc psychologiczna.
Dom po remoncie będzie zabezpieczał miejsca noclegowe dla
33 osób i jak mówi Mariusz Zębik,
kierownik placówki, jest to na dzień
dzisiejszy ilość wystarczająca.

Szanowni Mieszkańcy Tarnowskich Gór
Zapraszamy na stronę internetową miasta www.tarnowskiegory.pl. W zakładce „rewolucja
śmieciowa” zamieściliśmy ankietę dotyczącą sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą możemy wybrać tylko jedną z metod naliczania. Chcemy poznać
Państwa opinię w tej sprawie.
Do wyboru mamy następujące metody:
- według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
- według ilości zużytej wody z danej nieruchomości
- według powierzchni lokalu mieszkalnego
- od gospodarstwa domowego
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty oraz wybranej metody. Państwa opinia będzie dla nas ważną wskazówką, dlatego zachęcamy do zabrania głosu.

