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Strony 6-7 dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Ka˝dy mo˝e wybraç system rozli-
czeƒ odpowiadajàcy swoim indywi-
dualnym wymaganiom. Mieszkaƒ-
cy b´dà deklarowaç system rozli-
czeƒ za wywóz odpadów liczony od
iloÊci pojemników lub wybiorà sys-
tem rycza∏towy liczony od osób za-
mieszkujàcych na posesji.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych pro-
ponuje nast´pujàce ceny odbioru
odpadów zmieszanych:

1. W systemie pojemnikowym
8,41 z∏ / 1 pojemnik + 7 % VAT =
9,00 z∏ / za pojemnik brutto.

2. W systemie rycza∏towym 7,48
z∏ /1 os./m-c + 7 % VAT = 8,00 z∏ /

1 os./m-c brutto /bez segregacji/.
3. W systemie rycza∏towym 7,48

z∏/1 os./m-c+ 7% VAT x 75% = 6,00
z∏/1 os./m-c brutto /segregacja/.

Od pojemnika
System rozliczeƒ za wywóz odpa-

dów liczony od iloÊci pojemników
ma z za∏o˝enia mobilizowaç miesz-
kaƒców wybierajàcych ten system
do pe∏nej segregacji odpadów. Im
bowiem wi´cej segregujà, tym
mniej potrzebujà kub∏ów. W pojem-
niku znajdzie si´ wtedy tylko to, co
nie podlega segregacji.

W nowej umowie b´dzie zapis, ˝e

p∏aci si´ za iloÊç wywiezionych ku-
b∏ów, jednak nawet w razie ich bra-
ku za jeden trzeba rycza∏towo 9 z∏o-
tych zap∏aciç.

Problem p∏atnoÊci poruszany by∏
te˝ na spotkaniach z mieszkaƒca-
mi. I w zasadzie prawie wszyscy
zgadzamy si´, ˝e brak jakichkol-
wiek rycza∏tów powoduje, ˝e spora
cz´Êç mieszkaƒców stara si´ wy-
rzuciç Êmieci do lasu lub podrzuciç
na osiedle. Tymczasem jeden po-
jemnik przeci´tnej rodzinie wystar-
cza na miesiàc – o ile segreguje od-

pady, wi´c pozbywania si´ Êmieci
w sposób „chacharski” przestaje
mieç sens. 

Rycza∏towo te˝ 
warto segregowaç
System rycza∏towy nie mobilizu-

je nas do segregacji, gdy˝ miesi´cz-
na stawka za wywóz jest sta∏a li-
czona od osób zamieszkujàcych na
posesji, a nie od iloÊci wytworzo-
nych odpadów. 

Aby zach´ciç mieszkaƒców wy-
bierajàcych ten system rozliczeƒ do

pe∏nej segregacji odpadów – w przy-
padku prowadzonej indywidualnej
segregacji stawka b´dzie stanowiç
75% stawki zaproponowanej:

7,48 z∏ netto x 75% = 5,61 z∏ net-
to za 1 osob´;

8,00 z∏ netto x 75% = 6,00 z∏
brutto za 1 osob´.

Przyj´ty system rozliczeƒ b´dzie
obowiàzywaç przez okres roku. Mo-
˝e byç zmieniony przez mieszkaƒca
po 12 miesiàcach, lub mieszkaniec
mo˝e wypowiedzieç umow´ zgod-
nie z okresem wypowiedzenia.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych
43-143 L´dziny, ul. L´dziƒska 47, tel. 032 326 79 90

ul. Fredry 98, tel. 032 216 60 20

Mo˝emy p∏aciç za odpady na dwa sposoby – od pojemnika albo rycza∏tem

Âmieci po nowemu

UWAGA !!!
ZMIANA SYSTEMU ROZLICZE¡ ZA ODBIERANE

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE 
NA TERENIE MIASTA L¢DZINY

Mieszkaƒcy mogà wybraç system rozliczeƒ odpowiadajàcy ich ˝ycze-
niom i indywidualnym potrzebom.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych proponuje nast´pujàce ceny odbioru od-
padów zmieszanych (czyli tego, co wrzucamy do kub∏a) dla mieszkaƒców
miasta L´dziny:

3. W systemie pojemnikowym 8,41 z∏ / 1 pojemnik + 7 % VAT 
= 9,00 z∏ / za pojemnik brutto.

4. W systemie rycza∏towym 7,48 z∏ /1 os./m-c + 7 % VAT 
= 8,00 z∏ / 1 os./m-c brutto /bez segregacji/.

3. W systemie rycza∏towym 7,48 z∏/1 os./m-c+ 7% VAT x 75% 
= 6,00 z∏/1 os./m-c brutto /segregacja/.

Deklaracje do wype∏nienia, zamieszczone obok, sà tak˝e dost´pne
w biurach lub kasie Zak∏adu Us∏ug Komunalnych i w Urz´dzie Miasta.

Data z∏o˝enia deklaracji up∏ywa z dniem 15.06.2007r.
Wype∏nione deklaracje mo˝na z∏o˝yç w siedzibie przy ul. L´dziƒskiej

47 lub ul. Fredry 98 w L´dzinach.

Zak∏ad Us∏ug Komunalnych w L´dzinach od lip-
ca 2007r. wprowadza dwa systemy rozliczeƒ za
odbierane odpady komunalne zmieszane, gro-
madzone w pojemnikach 110l i 120l. Odpady
komunalne zmieszane to te, które po prostu
wyrzucamy do kub∏a na Êmieci.



7
reklama

Lędziny Teraz

Zagospodarowanie odpadów
przebiegaç powinno zgodnie z zasa-
dami okreÊlonymi w ustawie o od-
padach, która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 27 kwietnia 2001r. (Usta-
wa o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz.
628 ze zm.). W ustawie wymienia
si´ mi´dzy innymi kolejnoÊç dzia-
∏aƒ w post´powaniu z odpadami.
Obejmujà one:

Zapobieganie powstawaniu od-
padów lub minimalizacja ich iloÊci.

Bezpieczne dla Êrodowiska wy-
korzystanie odpadów.

Zgodne z zasadami ochrony Êro-
dowiska ich sk∏adowanie.

W dzia∏aniach tych du˝à rol´ do
spe∏nienia majà w∏aÊciciele nieru-
chomoÊci z przydomowymi ogro-
dami ,którzy majà najwi´cej odpa-
dów organicznych i prowadziç re-
cykling tych odpadów na swojej
posesji. 

Oprócz prowadzonej ju˝ segre-
gacji w systemie workowym pa-
pieru i kartonu, szk∏a, tworzyw
sztucznych, metalu oraz odbiór
na indywidualne zg∏oszenie odpa-
dów budowlanych i remontowych
oraz wielkogabarytowych, pozo-
stajà do wysegregowania tak zwa-
ne odpady biodegradowalne typu :
Êci´ta trawa, liÊcie, drobne ga∏´zie
i chwasty.

ZUK pragnie zaproponowaç od-
p∏atny odbiór odpadów biodegrado-
walnych w systemie workowym.

W tym celu b´dzie dostarczaç
mieszkaƒcom worki o pojemnoÊci
120 l w kolorze bràzowym z napi-
sem – BIO – za co b´dzie pobierana
op∏ata za odbiór 1 worka 4,00 z∏
brutto.

Cena ta jest cena promocyjnà,
która ma zach´ciç mieszkaƒców do
selektywnego zbierania odpadów
BIO i nie pozbywania si´ ich w spo-
sób niekontrolowany.

Prosimy o zaznaczenia tej opcji
w za∏àczonej deklaracji lub zg∏oszenie
pod numerem telefonu 032 216 60 20. 

Ocenia si´, ˝e przeci´tnie ? odpa-
dów z gospodarstw domowych
mo˝na z powodzeniem komposto-
waç. Âwiat∏y u˝ytkownik dzia∏ki
lub w∏aÊciciel ogrodu przydomowe-
go nie wyrzuci odpadów organicz-
nych, lecz zgromadzi je na pryzmie
lub w kompostowniku, aby otrzy-
maç najlepszy nawóz jakim jest
kompost.

Kompost:
Naj∏atwiej dost´pny oraz odpo-

wiedni dla wszystkich uprawia-
nych roÊlin nawóz organiczny.

Najbogatsze êród∏o materii orga-
nicznej w formie próchnicy.

Nie ma obawy przedawkowania
czy zatrucia Êrodowiska.

Stale dodawany do gleby zwi´ksza
w niej zawartoÊç próchnicy popra-
wiajàc jakoÊç bardzo s∏abych gleb.

Materia∏ 
do kompostowania:

Wyplewione chwasty, usuni´te
najpóêniej w fazie kwitnienia, sko-
szona trawa, przyci´te na kawa∏ki
ga∏àzki o Êrednicy niewi´kszej ni˝ 2
cm, liÊcie, likwidowane grzàdki wa-
rzyw i truskawek, s∏oma, siano.

Odpadki kuchenne – obierki
z ziemniaków, owoców i warzyw,
fusy z kawy i herbaty, nie zjedzone
potrawy, pot∏uczone skorupki z jaj,
drobno poci´ty papier i tektura,
a tak˝e odpadki zwierz´ce /sierÊç,
pióra, krew itp./.

Obornik lub odchody zwierzàt
domowych.

Zabiegi 
piel´gnacyjne:

Przek∏adanie materia∏u co naj-
mniej kilka razy w roku tak aby

wierzchnie warstwy znalaz∏y si´
we wn´trzu pryzmy. Dodawanie
gotowych preparatów kompostujà-
cych ze szczepami bakteryjnymi
lub specjalnie hodowanych
d˝d˝ownic tzw. Kalifornijskich.

Miejsce i sposoby
kompostowania:

Zacieniona cz´Êç dzia∏ki, np. od
pó∏nocnej strony korony drzewa,
w odleg∏oÊci co najmniej 1 m od
granic dzia∏ki.

W miejscach os∏oni´tych od
wiatru.

W specjalnych kompostowniach
wykonanych samodzielnie tj.
skrzynie z desek, ˝erdzi, które za-
pewniajà dost´p powietrza do masy
organicznej oraz odp∏yw nadmiaru
wody.

W gotowych kompostowniach
z tworzyw sztucznych.

W pryzmie kompostowej uk∏ada-
nej bezpoÊrednio n a ziemi, na
przepuszczalnym pod∏o˝u.

W∏aÊciwoÊci dobrego kompostu:
W pe∏ni dojrza∏y kompost ma

jednorodnà konsystencj´, ciem-
na barw´ i zapach przypominajà-
cy woƒ Êció∏ki leÊnej, po wzi´ciu
do r´ki nie brudzi palców.

Dobrze przygotowany kompost
ma odczyn zbli˝ony do oboj´tnego
(ph 6,5-7,0).

Masa dojrza∏ego kompostu jest
raczej jednolita, trudno w niej od-
ró˝niç szczàtki roÊlin z których po-
wsta∏a.

Dojrza∏y kompost, który powsta∏
w dobrych warunkach tlenowych,
nie zawiera siarczków.

Kompost dojrza∏y otrzymuje si´
po 10-12 miesiàcach. 

Wi´cej informacji na temat kom-
postowania odpadów uzyskaç mo˝-
na na stronach internetowych i fa-
chowej literaturze.

- radzi Bernadeta Stachoƒ , dyrektor Zak∏adu Us∏ug Komunalnych

Jak z odpadami 
post´powaç

Konkurs rozgrywany jest w 3 kategoriach:
• Samorzàd przyjazny Êrodowisku
• Przedsi´biorstwo przyjazne Êrodowisku
• Promotor ekologii

W Konkursie oceniane sà zarówno innowacyjne projekty doty-
czàce rozwiàzaƒ technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony
Êrodowiska, jak i przedsi´wzi´cia z zakresu edukacji ekologicznej.

Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji
i dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. Ponadto Kon-
kurs ma za zadanie wyró˝niaç podmioty zaanga˝owane w eduka-
cj´ ekologicznà wÊród dzieci i m∏odzie˝y, spo∏ecznoÊci lokalnych,
promowaç nowatorskie rozwiàzania majàce istotny wp∏yw na po-
praw´ stanu Êrodowiska naturalnego.

Zg∏oszenia do udzia∏u w konkursie mo˝na nadsy∏aç do dnia 31
lipca 2007 roku

Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ 
na stronie internetowej:

www.przyjazni-srodowisku.pl
G∏ównym Organizatorem Konkursu jest:
CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW 

POZARZÑDOWYCH 
Stowarzyszenie Europa Nasz Dom 

33-100 Tarnów, ul. Przemys∏owa 27a
tel./fax: +48 014 627 04 20 

www.europa.org.pl 
biuro@europa.org.pl

Rozpoczà∏ si´ nabór wniosków na IX Narodowy Konkurs Ekologiczny 

„Przyjaêni Ârodowisku”

„Przysz∏oÊç w przedsi´biorczoÊci - ekologia dla przysz∏oÊci” - to
motto samorzàdu powiatowego, który rozwojowi przedsi´biorczoÊci
i trosce o stan Êrodowiska naturalnego poÊwi´ca bardzo wiele uwagi.

Ideà i celem Targów Przedsi´biorczoÊci i Ekologii jest szeroko ro-
zumiana promocja przedsi´biorczoÊci oraz dzia∏aƒ o charakterze
proekologicznym. Targi sà doskona∏à platformà do wymiany do-
Êwiadczeƒ dla specjalistów oraz stwarzajà szans´ nawiàzania i kon-
tynuowania wi´zi gospodarczych. 

Tegoroczne Targi Przedsi´biorczoÊci i Ekologii b´dà ju˝ piàtà, ju-
bileuszowà edycjà tej presti˝owej imprezy, na która mam przyjem-
noÊç zaprosiç firmy z powiatu bieruƒsko – l´dziƒskiego oraz z oko-
licznych miast i gmin. Chcia∏bym zach´ciç przedsi´biorców do pre-
zentacji swego potencja∏u oraz do przedstawienia oferty wyrobów
i us∏ug. Naszym celem jest, aby wszyscy zainteresowani mogli zapo-
znaç si´ z bogactwem propozycji, ze szczegó∏ami ofert jak równie˝
wzbogaciç swojà wiedz´ o nowoÊciach na rynku. Jestem przekonany,
˝e impreza przyniesie wymierne korzyÊci wszystkim uczestnikom.
Zdobyta wiedza i nawiàzane kontakty zaowocujà wieloma transak-
cjami, przyczynià si´ do poszerzenia wi´zi kooperacyjnych oraz do
dalszego rozwoju przedsi´biorczoÊci zarówno w naszym powiecie jak
i poza jego granicami. 

Imieliƒska impreza to oprócz wydarzenia biznesowego równie˝
wydarzenie towarzyskie i rozrywkowe: weso∏y festyn dla doros∏ych
i dzieci, konkursy z nagrodami, wyst´py artystyczne – wspania∏a za-
bawa, na której nie powinno zabraknàç nikogo.

Henryk Barcik
Przewodniczàcy Rady Powiatu

Bieruƒsko-L´dziƒskiego

Targi odbywajà si´ na terenie Przedsi´biorstwa Handlowo - Us∏ugo-
wego „Metale” SA w Imielinie przy ulicy Hallera 39. Szczegó∏y w staro-
stwie powiatowym oraz w wydziale ochrony Êrodowiska UM L´dziny.

V Powiatowe Targi Przedsi´biorczoÊci i Ekologii
w dniach 2-3 czerwca 2007 roku.

Daj szans´ swoim Klientom
- przedstaw si´ na targach!

Od 1 czerwca dzia∏a nowa strona internetowa,
poÊwi´cona wdra˝aniu programu 

niskiej emisji w L´dzinach. Jej adres to:
www.niskaemisja.ledziny.pl




