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Potrzeba wprowadzenia regulacji w zakresie zasad utrzymania czystości i porządku spowodowała, że w dniu
13 września 1996 roku ukazała się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na
gminy następujące zadania:
zapewnienie prac związanych z utrzymaniem czystości, między innymi poprzez tworzenie odpowiednich
jednostek organizacyjnych,
prowadzenie selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,
współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podejmującymi się działania w zakresie zbierania
i zagospodarowania odpadów oraz z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, (wydzielonymi ze strumienia odpadów komunalnych)
zapewnienie utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami składowisk odpadów
komunalnych i obiektów wykorzystania lub unieszkodliwiania tych odpadów.
Wypełniając dyspozycje powyższej ustawy Rada Miejska w Krapkowicach podjęła następujące uchwały:
−

Nr IX/77/2007 z dnia 17 września 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
Nr 79, poz. 2386 z dnia 29 października 2007 roku)

−

Nr X/98/2007 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/77/2007 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 17 września 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice

w których określono:
•

wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości oraz na terenach
użytku publicznego,

•

rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz
warunki ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,

•

częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

•

maksymalny poziom odpadów komunalnych
do składowania na składowiskach odpadów,

•

obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku,

•

wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz gołębi na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej,

•

warunki przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji oraz jej terminy.

ulegających

biodegradacji

dopuszczonych

GOSPODARKA ODPADOWA
Odpady komunalne z terenu miasta i gminy Krapkowice deponowane są na Miejskim Składowisku
Odpadów w Gogolinie administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie.
Gmina Krapkowice jest jednym z członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” powołanego
do celów realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie województwa opolskiego. W skład związku
wchodzi 15 gmin: Bierawa, Cisek, Głogówek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica,
Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzeleczki, Ujazd, Walce i Zdzieszowice. Odpady komunalne
zbierane z terenu tych gmin, po zamknięciu składowisk odpadów, na które obecnie są wywożone, będą
deponowane na terenie powstającego Regionalnego Centrum Unieszkodliwiania i Zagospodarowania Odpadów
w Kędzierzynie Koźlu. Samorządy zamierzają pozyskać na ten cel pieniądze z Unii Europejskiej lub zdecydują
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się na współpracę z podmiotem prywatnym. Związek Międzygminny „Czysty Region” jest na liście oczekujących
na dofinansowanie.
Na terenie Gminy Krapkowice zezwolenia Burmistrza Krapkowic na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości posiadają następujące firmy:
- Veolia Usługi dla Środowiska S.A., ul . Piastowska 38, oddział w Krapkowicach,
-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie, ul. Ligonia 15,

-

Remondis Gliwice, ul. Kaszubska 2,

-

Remondis Opole, Al. Przyjaźni 9,

-

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Wrocław, ul. Aleksandra Ostrowskiego 7

-

PLADA- ART. Łukasz Sokołowski, ul. Zielona 26 47-330 Zdzieszowice

-

Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Andrzej Wicher,
Opole ul. Ludowa 47

-

Grzegorz Malkusz Ogrody Malkusz Krapkowice, ul. Chrobrego 18
Obecnie na naszym rynku działają tylko dwie pierwsze wymienione firmy.

Firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A oraz ZGKiM Gogolin mają zawarte umowy z właścicielami
i zarządcami posesji prywatnych oraz instytucjami i firmami na terenie miejskim i wiejskim, zgodnie z poniższym
zestawieniem:
Miejscowość

Liczba zawartych umów
do 31 października 2011 [szt.]

miasto Krapkowice

2282

obszar wiejski

1732

Na terenie Gminy Krapkowice funkcjonuje system segregacji odpadów stałych. Aktualnie mieszkańcy
miasta i gminy Krapkowice wydzielają ze strumienia odpadów komunalnych następujące rodzaje odpadów: szkło,
tworzywa sztuczne, papier i tekturę. Segregowane odpady gromadzone są w pojemnikach zwanych gniazdami
w zabudowie wielorodzinnej oraz w specjalnych workach foliowych w zabudowie jednorodzinnej. Selektywną
zbiórką odpadów komunalnych objęci są wszyscy mieszkańcy gminy. Odbiór ww. odpadów w zabudowie zwartej
(tzw. gniazda) odbywa się po ich napełnieniu, natomiast worki foliowe odbierane są w mieście raz w miesiącu,
a na wsi zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Wiodącymi podmiotami zajmującym się odzyskiem odpadów na terenie gminy Krapkowice są: firma
Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział w Krapkowicach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Gogolinie.
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W latach 2008–2010 zostały zebrane i przekazane do odzysku niżej przedstawione ilości odpadów
opakowaniowych:

Lp.

1
2
3

Rodzaj opakowań

Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania z papieru
i tektury
Opakowania ze szkła
gospodarczego

Ilość odpadów
opakowaniowych
zebranych [w kg]

Ilość odpadów
opakowaniowych
przekazanych do odzysku
[kg]

% ODZYSKU

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

51 500

55 920

34 190

14 659

11 182

3506

28,46

19,99

10,25

42 660

50 670

24 570

38 141

32 859

19 479 89,41

64,84

79,27

63 900

83 100

90 500

46 146

79 902

86 364 72,21

96,15

95,42

Zadawalający jest utrzymany na podobnym poziomie w porównaniu do roku 2009 poziom odzysku
odpadów opakowaniowych z papieru i tektury oraz szkła gospodarczego. Niepokojące jest coroczne
zmniejszenie się poziomu odzysku opakowań z tworzyw sztucznych w porównaniu do lat poprzednich, które
w głównej mierze wynikają z nieprzestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów. Do kontenerów wrzucane
są zabrudzone opakowania z pozostałością produktów żywnościowych, nie pozbawione etykiet oraz nakrętek,
które powodują znaczne zanieczyszczenie i uniemożliwiają ich pełny odzysk. Ponadto zwiększające się
zubożenie społeczeństwa oraz „oszczędzanie” na paliwie energetycznym powoduje coraz większe spalanie
odpadów w piecach centralnego ogrzewania w zabudowie jednorodzinnej. Efekt to czarne chmury dymu i pyłu
z metalami ciężkimi, tlenkiem węgla oraz tlenkiem azotu niekorzystnie wpływając na drogi oddechowe. Przed
rozpoczęciem sezonu grzewczego Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zamieścił
artykuł w Tygodniku Krapkowickim i na stronie internetowej „Śmieci do kubła nie do pieca”.
W gospodarstwach domowych powstają duże ilości zużytych baterii, w których znajdują się metale
ciężkie oraz kwasy stanowiące znaczne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Mając na uwadze powyższe
na terenie gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów poprzez rozmieszczenie
oznakowanych pojemników, do których nieodpłatnie można wrzucać baterie.
Gmina Krapkowice stworzyła możliwość pozbycia się nieodpłatnie zalegających w gospodarstwach
domowych przeterminowanych leków w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska. W 100 % aptek
na terenie miasta zostały ustawione specjalne, oznakowane i zabezpieczone pojemniki do których można
nieodpłatnie wrzucać leki w różnej postaci.
Obecnie na terenie miasta i gminy Krapkowice funkcjonuje 36 Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych, które opróżniane są przez Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział w Krapkowicach
w ramach umowy z dnia 1 stycznia 2010 roku. W bieżącym roku utworzono dwa nowe punkty zbiórki znajdujące
się w I i II budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ulicy 3 Maja 17 i 21.
W 2010 roku zebranych zostało 418,58 kg (2009r.-400,48 kg) przeterminowanych lekarstw oraz 126,21
kg (2009r.- 272,20 kg) zużytych baterii. Wzrost wysegregowanych znacznych ilości tego rodzaju odpadów
świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie szkodliwości odpadów
niebezpiecznych i ich efektywnej eliminacji ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
do zadań gminy należy odbiór tego typu odpadów od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym, aby
zwiększyć możliwość pozbywania się tych odpadów we właściwy sposób gmina organizuje ich zbiórkę łącząc ją
ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych organizowanych co najmniej raz w roku. W 2010 roku z terenu miasta
i gminy zebrano 66,12 Mg odpadów wielkogabarytowych i 9,25 Mg elektrośmieci.
Jednocześnie należy pamiętać, że sprzedawcy hurtowi i detaliczni mają obowiązek przy zakupie nowego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpłatnie przyjąć zużyty w ilości 1:1.
Ponadto firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A przy ul. Piastowskiej 38 w Krapkowicach prowadzi
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bezpłatną zbiórkę tego typu odpadów od osób fizycznych.
W 2010 roku gmina została zobligowana do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w sposób
inny niż składowanie. Od kwietnia 2010 r. ruszyła zbiórka bioodpadów z terenu osiedla Wyzwolenia oraz
przyległych ulic oraz z miejscowości Żywocice. Każdy właściciel posesji wyrażający chęć, bezpłatnej zbiórki w/w
odpadów otrzymał pojemnik, który opróżniany jest co dwa tygodnie. Do końca 2010 w taki sposób zebrano
106,31 Mg odpadu, który następnie firma Veolia Usługi dla Środowiska przekazała uprawnionym podmiotom do
dalszego zagospodarowania. Kolejne 300 Mg stanowią odpady zebrane z utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta. Gmina do końca 2010 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami musiała zebrać 866 Mg
bioodpadu a zebrano 537,9 Mg. Planowane jest rozszerzenie odbioru odpadów o inne osiedla, ale dalsze
bezpłatne dla mieszkańców rozbudowanie systemu na terenie miasta w dużym stopniu obciąży budżet gminy.
Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki, otwartego w wyznaczone dni i godziny do
którego mieszkańcy mogliby bezpłatnie oddawać odpady biodegradowalne w specjalnych workach ulegających
biodegradacji. W 2013 roku zwiększa się ilość koniecznego do zebrania bioodpadu przez gminę dlatego
zasadnym jest utworzenie takiego punktu. Ważna jest także popularyzacja i rejestracja kompostowników
z terenu miasta.
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Miejscowości Gwoździce, Rogów Opolski, Dąbrówka Górna i Steblów są już skanalizowane,
choć nie wszyscy mieszkańcy przyłączyli swe nieruchomości do istniejącej sieci. Tak jak w latach ubiegłych
również w bieżącym roku przeprowadzono kontrole posesji pod względem przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacji. Pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach przy udziale Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę posesji oraz przyjęli oświadczenia
mieszkańców o terminie przyłączenia do sieci.
Jednym z największych źródeł zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych stanowią
przede wszystkim ścieki bytowo- gospodarcze z zabudowy mieszkaniowej na obszarach nieskanalizowanych.
Gmina stara się rozwiązać problem nielegalnego pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez kontrolowanie
budynków mieszkalnych pod względem zawierania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych z firmą posiadającą zezwolenie Burmistrza Krapkowic. Gmina w 2011 roku przy
udziale sołtysów dokonała weryfikacji wykazu szamb. W 2012 roku planuje się przeprowadzenie dalszej
weryfikacji i utworzenie elektronicznego wykazu nieruchomości posiadających zbiornik bezodpływowy.
Odbiorem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Krapkowice
zajmują się firmy, posiadające wymagane prawem zezwolenia na odbiór tego rodzaju nieczystości. Są to:
- Usługi Transportowe i Komunalne Zygmunt Woźniak, ul. Górna 30, Krapkowice;
- Zakład Usługowy Pompowanie i Oczyszczanie Ścieków Bernard Przybyła, Kamień Śląski;
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie, ul. Ligonia 15.
- Usługi Transportowe Dariusz Wnuk
- Toi Toi Systemy Sanitarne Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Opolu, ul. Kępska 12;
Natomiast firmy takie jak:
- Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 7;
- PLADA- ART. Łukasz Sokołowski Zdzieszowice, ul. Zielona 26,
- Usługi Komunalne Klaudia Basczyk, Racławicki ul. Opolska 28, 47-370 Zielina
posiadają decyzję Burmistrza Krapkowic na prowadzenie w/w działalności jednak aktualnie nie prowadzą usług
na terenie Gminy Krapkowice w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości
ciekłych.
Ścieki komunalne z gminy Krapkowice i okolic oraz ścieki przemysłowe z Metsa Tissue S.A.
oczyszczane są na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków BIOKRAP w Krapkowicach.
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ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH I GOSPODARSKICH
Zasady prawidłowego utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich gmina Krapkowice realizuje
poprzez:
• zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
• określenie zasad utrzymywania oraz wyprowadzania zwierząt domowych,
• rejestracji psów w UMiG przez właścicieli,
• określenie zasad dot. utrzymywania oraz usuwania padłych zwierząt gospodarskich.
Realizacja w/w zadań odbywa się poprzez zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz przez
realizację zadań wynikających z umów zawieranych ze specjalizującymi się jednostkami w danej dziedzinie.
Problem bezdomnych psów był sukcesywnie eliminowany w ramach rocznych porozumień
podpisywanych z Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle, w wyniku których schronisko w Kędzierzynie-Koźlu
gwarantowało wyłapywanie bezdomnych psów na terenie gminy Krapkowice i dalszą opiekę nad nimi.
W kolejnych latach pomimo starań ze strony gminy schronisko nie odnowiło porozumienie w w/w
zakresie.
W związku z ciągle istniejącym problemem bezdomności psów w 2010 roku podpisano umowę
z fundacją ,,Mali Bracia Św. Franciszka” z Opola. Z uwagi na fakt, iż fundacja przyjmuje zarówno psy jak i koty
z podopolskich gmin i dysponuje stosunkowo małą liczbą miejsc współpraca przebiega w sposób
niezadowalający dla gminy. W 2011 roku Fundacja przyjęła 1 bezdomnego psa i jednego kota z terenu gminy
Krapkowice. Taka sytuacja wiąże się z kosztami związanymi z wydłużającym się pobytem zwierzęcia pod
opieką lekarza weterynarii. Do 1 grudnia 2011 gmina przyjęła zgłoszenie o 22 bezdomnych psach. Dla każdego
psa Gmina starała się znaleźć nowy dom zamieszczając zdjęcia z krótką charakterystyką psa w Tygodniku
Krapkowickim i na stronie internetowej miasta.
W 2010 roku przeprowadzono weryfikację danych zawartych w gminnym rejestrze psów, co miało na
celu stworzenie pełnego aktualnego wykazu wszystkich psów z terenu gminy. Wysłano pisma do wszystkich
właścicieli psów zarejestrowanych w starym rejestrze, otrzymano 201 pism z prośbą o wykreślenie psa z rejestru
z powodu jego śmierci. Do nowego rejestru w 2010 roku wpisano 95 psów, a w 2011 roku 58 psów. Ponadto
w bieżącym roku kilkakrotnie przypominano mieszkańcom o konieczności rejestracji swojego psa poprzez
artykuły w Tygodniku Krapkowickim, na stronie internetowej, informacje w radiu ale także pisma wysyłane do
Wspólnot Mieszkaniowych. Rejestr ten pozwoli w przyszłości na sprawne i szybkie ujawnienie właściciela
bezdomnych psów oraz ewentualną akcję czipowania.
Problem psich odchodów pozostawianych przez wyprowadzane psy jest problemem, z którym zmaga się
każde miasto, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przystąpił do eliminacji problemu zanieczyszczeń w postaci
psich odchodów na terenie miasta Krapkowice poprzez zainstalowanie specjalnych pojemników do których
właściciele psów zobowiązani są wrzucać psie odchody. Pojemniki pojawiły się w wielu punktach miasta, tak by
umożliwić z ich korzystania wszystkim pieskom będącym w potrzebie podczas spacerów. Pojemniki są w kolorze
zielonym, specjalnie oznakowane, by ułatwić korzystanie z nich. Worki są do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niestety niska świadomość
mieszkańców naszego miasta powoduje, że w kubłach znajduje się wszystko oprócz tego co powinno się tam
znaleźć, ponadto nasilająca się działalność miejscowych wandali spowodowała, że kubły uległy zniszczeniu.
Egzekwowanie od właścicieli sprzątania po swoich pupilkach poprzez nakładanie kar pieniężnych przez Straż
Miejską oraz inne służby powoduje tylko oburzenie mieszkańców, a zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, właściciele psów zobowiązani są do natychmiastowego
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez swoich pupilów zarówno w obiektach użyteczności publicznej
jak i innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
.
Odrębnym problemem staje się rosnąca ilość interwencji dotyczących bezdomnych kotów wałęsających
się po osiedlach mieszkaniowych oraz ogrodach działkowych.
Gmina Krapkowice podpisała umowę współpracy w zakresie sterylizacji bezdomnych kotek oraz opieki
nad bezdomnymi zwierzętami z trzema lekarzami weterynarii działającymi na terenie naszej gminy: Jolantą
Konarską, Andrzejem Skórą i Tadeuszem Fijałkowskim. Z posiadanych danych wynika, że w tym roku zabiegowi
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sterylizacji zostało poddanych 43 kotki, ponadto udzielono niezbędnej pomocy weterynaryjnej 20 psom
i 3 kotom.
Problem eliminacji zwłok zwierzęcych został rozwiązany poprzez podpisanie umowy
współpracy z firmą Veolią Usługi dla Środowiska z siedzibą w Krapkowicach w zakresie wywozu
i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
DERATYZACJA
W trosce o higienę sanitarno-epidemiologiczną poprzez zmniejszenie populacji gryzoni na terenie gminy
określono terminy przeprowadzenia deratyzacji, które obowiązują wszystkie osoby fizyczne i prawne będące
właścicielami lub zarządcami nieruchomości na: 26 lutego – 9 marzec (akcja wiosenna)
oraz 12 wrzesień – 28 wrzesień (akcja jesienna) każdego roku. W bieżącym roku przeprowadzono kontrolę
podmiotów pod względem wykonania Obwieszczenia Burmistrza oraz otrzymano sprawozdania
z przeprowadzonych akcji i rodzaju zastosowanych środków.
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy świadomości ekologicznej jak i nakierowania społeczeństwa
naszej gminy na problemy środowiskowe w tym zakresie skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak
również do starszej części społeczeństwa. Młodzież szkolna uczestniczy w całorocznym cyklu programów
z zakresu ochrony środowiska.
W bieżącym roku zorganizowano teatralno- ekologiczne show dla najmłodszych dzieci pt: „Opowieści
smutnej rzeki” przygotowane przez aktorów Teatru Pozytywka z Krakowa. Tematyka przestawienia była tak
skonstruowana by formą zabawy przedstawić i uświadomić dzieciom istotną problematykę współczesnej ochrony
środowiska wskazując na problemy takie jak: zanieczyszczenia wód i lasów oraz dzikich wysypisk śmieci a także
wpoić najmłodszym zasady prawidłowej segregacji odpadów.
Do najbardziej popularnych form dydaktycznych należą konkursy organizowane przez tutejszy Urząd,
przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji sprzątania świata oraz Dnia Ziemi. Konkursy mają charakter zarówno
teoretyczny jak i praktyczny.
Mając na uwadze, iż wędrówki przyrodniczo-dydaktyczne należą do atrakcyjnych metod nauczania
i kształcenia, która pozwala na poznanie historii regionu, jego dorobku kulturowego, przyrody ożywionej
i nieożywionej, różnych form działalności człowieka oraz jego wpływu na zmiany w środowisku naturalnym.
Burmistrz Krapkowic zwrócił się do dyrektorów szkół z propozycją konkursu ekologicznego w formie publikacji
połączonej z elementami edukacji. Temat przewodni konkursu w bieżącym roku brzmiał: „Kalendarz
przyrodniczy 2012”. Konkurs miał na celu wychwycenie cennych przyrodniczo walorów Ziemi Krapkowickiej
i ujęcie ich w formie kalendarza zachęcającego do odwiedzenia naszej miejscowości.
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.
W konkursie udział wzięły szkoły podstawowe oraz gimnazjalne z terenu gminy Krapkowice.
Spore zainteresowanie i ogromne zaangażowanie uczniów w tworzeniu prac plastycznych pozwoliły na
wyłonienie laureatów i przyznanie wyróżnień wśród prac plastycznych, które zostały wystawione do wglądu
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpiło 17 listopada 2011 r. Jury mając na uwadze pomysłowość, pracowitość oraz
przede wszystkim zgodność z tematyką wyłoniło laureatów w następującej kolejności:
Kategoria Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Klasa IV i Klasa VI Zespół Szkolno – Przedszkolny z Kórnicy
II miejsce – Klasa V Zespół Szkolno – Przedszkolny z Kórnicy
III miejsce – Klasa IV b Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krapkowicach
Klasa V Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
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Kategoria Gimnazjum:
I miejsce – Klasa III Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
II miejsce – Klasa III c Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach
III miejsce – Klasa II b Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach
PODSUMOWANIE
W 2011 roku Gmina Krapkowice zmagała się z wielkim problemem dotyczącym zapewnienia
opieki nad bezdomnymi zwierzętami, który stara się na bieżąco minimalizować szukając dla nich nowych
opiekunów oraz poddając je zabiegom sterylizacji. Ponadto ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie
ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca na gminę
obowiązek określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt co wiąże się z koniecznością podpisania umowy ze schroniskiem. Alternatywnym
rozwiązaniem byłaby budowa własnego miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt albo czipowanie psów
w wyniku którego łatwo byłoby zidentyfikować właściciela psa.
1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która przenosi na gminę obowiązek prowadzenia całej gospodarki odpadami komunalnymi. Stanowi to wielkie
wyzwanie organizacyjne, technologiczne i finansowe. Reforma ma wejść w życie dopiero 1 lipca 2013 jednakże
nowela nałożyła na gminę i jej organy szereg obowiązków, w tym podjęcie uchwał oraz przeprowadzenia
postępowania przetargowego, celem wdrożenia nowego systemu. Do gmin min. będzie należało uchwalenie
przepisów prawa miejscowego takiego jak wybór metody naliczania podatku śmieciowego, ustalenie stawek
podatku śmieciowego, ustalenie deklaracji „śmieciowej” oraz uchwalenie nowego regulaminu czystości i porządku
w gminie, który wprowadza nowe obowiązki i zadania wynikające z nowelizacji ustaw jak i wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.
Gminy lub związki międzygminne w zamian za pobieraną od właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przejmą odpowiedzialność za funkcjonowanie tej strefy życia
społeczno- gospodarczego. Dotyczy to zarówno rynku usług odbioru odpadów komunalnych od ich wytwórców,
jak i ich zagospodarowanie. Od 1 lipca 2013 roku to gmina, a nie właściciel nieruchomości będzie stroną umowy
na odbieranie odpadów komunalnych, właściciel natomiast będzie uiszczał na rzecz gminy podatek śmieciowy.
Tysiące umów zastąpi jedna umowa zawierana między gminą a przedsiębiorcą odbierającym odpady. Pojawi się
jednak tysiące podatników podatku śmieciowego. Ostateczna data wejścia w życie nowego systemu to
30 czerwca 2013 roku.
Największą nadzieję na poprawę sytuacji w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie daje
świadomość ekologiczna społeczeństwa. Jednakże czy nowe rozwiązania prawne nie zburzą istniejącego
porządku, wypracowanego w ciągu wielu lat przez gminę i firmy odbierające i segregujące odpady? Pozostaje
żywić nadzieję, że rewolucja wbrew doświadczeniom w gospodarce odpadami, osiągnie zamierzony cel.

Informację przygotował Wydział Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach. Opracowała: Anna Wojtala -referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa.
Krapkowice, 05.12. 2011 r.

Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Anna Wojtala - referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa
2011-12-05
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