Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata,
obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Obchody
organizowane są od Singapuru do Rzymu i od Alaski po Australię,
a organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są
w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. W Polsce
początek obchodów to rok 1990. Tradycją jest finałowy festyn na
Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie
tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest
waŜna. Uczestnikami są rodziny, ale teŜ dzieci i młodzieŜ szkolna.
Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania
prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się
ochroną środowiska, wyŜsze uczelnie, jednostki Lasów
Państwowych i wiele organizacji pozarządowych.
Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 roku odbywać się będą podczas realizacji
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zuŜytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym pt. "Elektroodpady - proste zasady".
Temat segregacji, recyklingu i odzysku zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego jest waŜnym z punktu widzenia ochrony środowiska problemem, normy
prawne, które obowiązują od wejścia Polski do UE nakładają na nas obowiązki dotyczące
elektroodpadów. Obowiązki te dotyczą producentów, importerów, sprzedawców oraz
konsumentów i porządkują system zbierania, recyklingu i przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Nakładają obowiązek zbierania 4 kg zuŜytego sprzętu rocznie
na jednego mieszkańca, w 2011 w Polsce zebrano 3,55 kg, dla porównania w Norwegii aŜ 16 kg.
Właściwe postępowanie ze zuŜytym sprzętem to - ochrona środowiska, troska o zdrowie
i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń.
Istotny jest przekaz - zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako
taki, nie moŜe być wyrzucany z innymi odpadami do śmietnika. www.dzienziemi.org.pl
Bezdomne zwierzęta
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2013 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/440/2013
z dnia 27.03.2013r. Zadanie ma na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, wynikające
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002
z późn. zm.), na terenie Tarnowskich Gór prowadzone jest m.in. odławianie bezdomnych psów,
dokarmianie kotów dzikoŜyjących, usypianie ślepych miotów. Zwierzęta odławiane są przez
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Zamex” Dorota Kufel z siedzibą w Miasteczku Śląskim,
a następnie umieszczane w schronisku dla zwierząt w Miedarach przy ul. 1 Maja 76.
Zgłoszenia dotyczące wałęsających się po mieście psów są najpierw sprawdzane czy dane
zwierzę jest naprawdę porzucone i bezdomne. Zdarza się bowiem, Ŝe mieszkańcy proszą
o interwencję a pies ma właściciela, któremu uciekł albo został przez niego po prostu puszczony
samopas i za jakiś czas wróci do domu.
W przypadku zaginięcia psa, prosi się właścicieli o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska,
który prowadzi rejestr i w kaŜdej chwili moŜe go porównać ze zgłoszeniami dotyczącymi
wałęsających się po mieście zwierząt.
Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na obowiązki, jakie biorą na siebie osoby
decydujące się na posiadanie zwierząt domowych, które polegają na zapewnieniu mu
pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
umoŜliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, z dostępem do światła dziennego, jak równieŜ
zapewnieniu odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody.

Wiosenne wypalanie traw
Regularnie co roku, wczesną wiosną zauwaŜane
jest zjawisko wypalania traw na łąkach, nieuŜytkach,
poboczach kolejowych i innych terenach zielonych. Jest
to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia
środowiska i wbrew pozorom nie daje Ŝadnych korzyści,
a wręcz przeciwnie przynosi jedynie szkody zarówno dla
przyrody jak i samego człowieka.
Wśród społeczności wciąŜ panuje przekonanie,
Ŝe wypalanie poprawia jakość gleb. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. W czasie poŜaru zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa gleb, co powoduje
szybszą erozję i wyjałowienie. W płomieniach giną mikroorganizmy biorące udział
w prawidłowym rozwoju roślin oraz wiele poŜytecznych zwierząt, jak np. Ŝaby, jaszczurki,
krety, jeŜe i inne.
W sprzyjających warunkach poŜar moŜe się bardzo szybko rozprzestrzenić na budynki
mieszkalne i gospodarcze, a nawet znajdujące się w pobliŜu lasy.
Związana z wypalaniem traw emisja ogromnych ilości zanieczyszczeń, zawierających
pyły oraz metale cięŜkie, wpływa niekorzystnie nie tylko na środowisko ale takŜe na zdrowie
ludzi, powodując schorzenia układu oddechowego. Towarzyszący poŜarom dym,
rozprzestrzeniający się na dalekie odległości, moŜe być dodatkowo przyczyną wielu kolizji
drogowych.
Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody", ,,Zabrania
się wypalania łąk, pastwisk, nieuŜytków, rowów, pasów przydroŜnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów." Natomiast w myśl art. 131 pkt 12 w/w ustawy „Kto wypala łąki,
pastwiska, nieuŜytki, rowy, pasy przydroŜne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary –
podlega karze aresztu albo grzywny”.
Zbiórka odpadów
niebezpiecznych
W dniach od 13 - 27.05.2013r.
na terenie gminy Tarnowskie
Góry będzie przeprowadzona
zbiórka odpadów specjalnych
i niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych.
Zbiórka odbędzie się
w wyznaczonych dniach
i miejscach zgodnie
z harmonogramem i będzie
polegać na podstawieniu
mobilnych punktów, w których
od mieszkańców przyjmowane
będą odpady specjalne
i niebezpieczne, m.in.
opakowania po farbach,
chemikaliach, leki, baterie,
zsee, zuŜyte oleje silnikowe,
urządzenia zawierające freony
i inne.
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Eko-Gazetka
nr 1-2/2013
Tarnogórska Rewolucja Śmieciowa
W styczniu 2012r. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej uchwalił nowe przepisy dotyczące
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany
te są następstwem Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19
listopada 2008 r. W wyniku tych zmian na gminy
został
nałoŜony
obowiązek
dostosowania
istniejącego
systemu
odbioru
odpadów
komunalnych do nowego prawa. Nowy system
wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2013 roku.
W dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Tarnowskich Górach na podstawie
zmienionej ustawy o czystości i porządku w gminach, podjęła uchwałę o wysokości stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłat wynoszą:
• dla nieruchomości zamieszkałych, prowadzących selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”
w wysokości 11,00 zł na miesiąc od osoby zamieszkałej,
• dla nieruchomości zamieszkałych, nie prowadzących zbiórki selektywnej w wysokości 17,00 zł
na miesiąc od osoby zamieszkałej.
Podstawą do naliczenia wysokości opłaty dla danej nieruchomości będzie złoŜony przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej, wypełniony formularz deklaracji. Deklaracje naleŜało
składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r.
Natomiast po dniu 15 kwietnia 2013 r., deklaracje naleŜy składać w terminie do 14 dni
licząc od pierwszego dnia zamieszkania nieruchomości lub w terminie do 14 dni licząc od dnia
nastąpienia zmiany danych określonych w poprzedniej deklaracji.
KaŜda otrzymana przez Urząd Miejski deklaracja będzie przechodziła procedurę
weryfikacji danych w niej zawartych. Następnie nadany zostanie indywidualny numer konta
bankowego, na który naleŜy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami. Opłatę naleŜy
uiszczać w okresach miesięcznych, do 10 dnia kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin
wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 10 sierpnia 2013 r.
NaleŜy pamiętać o terminie wypowiedzenia dotychczasowych umów z firmą
odbierającą odpady, mając na uwadze zachowanie okresów wypowiedzenia wynikających
z treści zawartych umów. Terminowe wypowiedzenie umowy pozwoli uniknąć konieczności
ponoszenia podwójnych opłat związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

Kwartalnik wydawany przez:
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 2
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39 33 692

Dotacje ze środków budŜetowych Gminy Tarnowskie Góry
Aktualnie na terenie Gminy Tarnowskie Góry udzielane są dotacje do budowy/przebudowy
przyłączy kanalizacyjnych oraz do demontaŜu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach osobiście lub pod nr tel. 32 39 33 692
w celu otrzymania szczegółowych informacji.

