Szanowni Państwo
Stowarzyszenie „Opolski Dom” realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez promocję
i edukację w zakresie ochrony środowiska, ekologicznego stylu życia oraz energooszczędności. Wobec tego
w dniu 2 października br. Stowarzyszenie „Opolski Dom” wraz z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. oraz Firmą
Remondis planują wspólnie przeprowadzić konferencję pod tytułem „Jak zorganizować skuteczny system
gospodarowania odpadami w gminie?”. Konferencja objęta została patronatem Prezydenta Miasta Opola –
Ryszarda Zembaczyńskiego.
Planowana konferencja pozwoli Państwu na zorganizowanie skutecznego systemu gospodarowania
odpadami na terenie Państwa Gminy, a przede wszystkim systemu spójnego z założeniami Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego.
Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do wprowadzenia działań zmierzających do
uporządkowania gospodarki odpadami. Zmiany systemu gospodarowania odpadami w Polsce wprowadziła
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.). Planowane działania w zakresie nowego systemu
gospodarki odpadami w gminach wiążą się z szeregiem zadań i obowiązków, na które winna zwrócić uwagę
każda jednostka samorządu terytorialnego, w tym takie jak:
•
•
•

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nadmieniamy, że w świetle nowego prawa to samorząd przejmuje całkowitą odpowiedzialność za odpady
komunalne, a mieszkańcy będą zobowiązani do selektywnego gromadzenia swoich odpadów i uiszczania
specjalnego podatku dla gmin za wywóz nieczystości.
Nowelizacja ustawy śmieciowej wiąże się z potrzebą dostosowywania polskiego prawa do ustawodawstwa
Unii Europejskiej. Nowe zasady mają doprowadzić między innymi do:
•
•
•
•

stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego
na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi,
zwiększenie udziału odzysku, w tym recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony
środowiska,
zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów ze szczególnym uwzględnieniem
ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji,
wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Czas, jaki przewidziano na wprowadzenie nowych zasad dotyczących gospodarki odpadami to 18 miesięcy
licząc od 1 stycznia 2012 roku. Wbrew pozorom jest to niewiele czasu na przygotowanie sprawnego systemu
gospodarowania odpadami.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą pragniemy serdecznie zaprosić na konferencję, która pozwoli
sprawnie wprowadzić nowy system gospodarowania odpadami w Państwa Gminie. Serdecznie zachęcamy
do przesyłania pytań lub problemów, które są dla Państwa ważne a związane są z omawianą tematyką.
Zagadnienia te i pytania zostaną przekazane prelegentom i pomogą skonkretyzować wystąpienia,
a jednocześnie pozwoli to na podniesienie poziomu merytorycznego konferencji oraz ukierunkowanie wystąpień
prelegentów na rzeczywiste potrzeby słuchaczy.
Szczegółowy (godzinowy) program Konferencji zostanie przesłany pocztą elektroniczną
wszystkich zgłoszonych uczestników w dniach 24-25 września.
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