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OKŁADKA:   Czechow
ickie plenery – w pobliżu ulicy Ligockiej...

                          ZDJĘCIE: M
ARIUSZ SZCZĘŚN

IAK

Szanowni mieszkańcy CZECHOWIC-DZIEDZIC, 
BRONOWA, LIGOTY i ZABRZEGA

Tegoroczne ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
obchodzimy w cieniu pandemii koronawirusa. 
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie 
szczególnego znaczenia nabierają życzenia 
zdrowia, siły, wytrwałości i pogody ducha…

Niech Boże Narodzenie będzie dla Państwa czasem niezwykłym,
pełnym duchowych przeżyć i wielkiej radości przy wigilijnym stole.
Niech ciepło rodzinnych spotkań i obecność najbliższych
pozwolą oderwać się od codziennych    trosk, dając otuchę i siłę 
do pokonywania wszelkich wyzwań         i przeciwności losu 
w nadchodzącym roku 2021                       . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ustalono dochody budżetu gminy 
na rok 2021 w łącznej wysokości 
248.205.637,70 złotego, w tym do-
chody bieżące 230.140.934,70 złotego 
i dochody majątkowe 18.064.703 zł. 
Wydatki budżetu w przyszłym 
roku powinny się zamknąć w kwo-
cie 258.598.825,44 złotego, w tym 
wydatki bieżące 226.660.736,21 
złotego i wydatki majątkowe 
31.938.089,23 złotego. 

Planowany deficyt budżetu gminy 
to 10.393.187,74 złotego i zostanie on 
pokryty przychodami pochodzącymi 
między innymi z zaciągniętego kredy-
tu oraz z tzw. wolnych środków. 

Przychody budżetu w 2021 roku 
mają wynieść łącznie 13.501.785,93 zł 
(w tym m.in. kredyty 6.939.863,32 zł 
oraz wolne środki 4.476.601,11 złote-
go), a rozchody 3.108.598,19 złotego 
(w tym pożyczki 522.541,20 złotego 
i kredyty 2.586.056,99 zł). 

Utworzono ponadto rezerwę 
ogólną budżetu w kwocie 495 tysięcy 
złotych oraz rezerwy celowe w wy-
sokości 859.911,60 złotego, w tym 
rezerwy celowe na realizację zadań 
własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego (675 tysięcy  złotych) 
i zadania jednostek pomocniczych 
(184.911,60 zł).

Budżet  Gminy Czechowice-
-Dziedzice na rok 2021 został 
przyjęty przez Radę Miejską przy 
17 głosach za, dwóch przeciw 
i  jednym wstrzymującym się.
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BUDŻET 2021 uchwalony!
15 grudnia br. Rada Miejska uchwaliła BUDŻET GMINY 
na 2021 rok. Planowane w budżecie wydatki gminy kolejny 
rok z rzędu przekroczą ćwierć miliarda złotych, a dochody 
mają wynieść 248,2 mln zł. Planowany deficyt to 10,4 mln zł. 
Zdecydowano również o dopłatach do wody i ścieków. 

życzymy 
serdecznie:

w imieniu własnym 
i radnych

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

w Czechowicach-Dziedzicach

DAMIAN ŻELAZNY
oraz

w imieniu własnym 
i współpracowników

B u r m i s t r z 
Czechowic-Dziedzic

MARIAN BŁACHUT 
– Obecnie, tak jak wszyscy opera-
torzy komunikacji miejskiej prze-
żywamy trudne chwile wynikają-
ce z wprowadzonych ograniczeń 
w przemieszczaniu się. Pandemia 
COVID-19 bardzo mocno uszczupliła 
nasze przychody. Niemniej jednak, 
dzięki realnemu wsparciu ze strony 
władz miasta spółka może działać 
bez większych zakłóceń – podkreśla 
Rafał Kupczak, Prezes PKM. – Zda-
jemy sobie sprawę, że głębsze sięga-
nie do portfeli naszych pasażerów 
to ostateczność, dlatego podjęliśmy 
decyzję o niewprowadzaniu pod-
wyżki cen biletów od Nowego Roku. 

Chcieliby-
śmy jednak 
zaznaczyć, 
że cały czas 

obowiązują i w najbliższym czasie 
zapewne będą obowiązywać restryk-
cje związane z pandemią COVID-19 
i dlatego musimy się liczyć z tym, 
że w przyszłym roku sytuacja finan-
sowa spółki znacząco nie poprawi 
się. Dlatego będziemy na bieżąco 
monitorować sytuację i nie wy-
kluczone, że będziemy zmuszeni 
w trakcie roku 2021 jednak pod-
nieść ceny biletów – podsumowuje.

Warto pamiętać, że cena biletów 
czechowickiej komunikacji miejskiej 
pozostaje niezmienna od 1 maja 
2012 roku. Bilet w tzw. pierwszej 
strefie (teren gminy lub wszystkie 
linie do 20 minut) kosztuje 3 złote 
(normalny) i 1,50 zł (ulgowy), nato-
miast w drugiej strefie (obejmującej 
również teren Bielska-Białej i Gminy 
Jasienica oraz wszystkie linie do 40 
minut jazdy od chwili skasowania) 
kosztuje 3,40 złotego (normalny) 
i 1,70 złotego (ulgowy). W taryfie 
czechowickiego przewoźnika jest 
jeszcze kilka innych biletów, również 
okresowych – są bilety 24-godzinne, 
siedmiodniowe, a nawet trzymie-
sięczne. Dla uczniów dostępny jest 
bilet miesięczny imienny szkolny JU-
NIOR, już za 24 złote. Podróżowanie 
autobusami PKM bez ograniczeń cza-
sowych przez cały miesiąc kosztuje, 
w zależności od strefy i od rodzaju 
biletu, od 41 do 100 złotych.  

(PKM, Red.) ¢

Bilety PKM bez zmian
Pomimo inflacji i trudnej 
sytuacji przewozowej 
w związku z ograniczeniami 
wynikającymi z przepisów 
epidemicznych i sanitarnych, 
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMU-
NIKACJI MIEJSKIEJ w Cze-
chowicach-Dziedzicach nie 
wprowadza podwyżki cen 
biletów od 1 stycznia 2021 r.



4 BIULETYN SAMORZĄDOWY Czechowic-Dziedzic 12/2020  |  Rada Miejska

Bus – Volkswagen T6 – posiada osobne 
strefy dla policjantów i przewożonych 
osób. Samochód będzie wykorzysty-
wany do zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom gmin Czechowice-Dzie-
dzice i Bestwina. W przekazaniu sa-
mochodu czechowickiej jednostce 
wzięli udział Burmistrz Czechowic-
-Dziedzic Marian Błachut, Wójt Be-
stwiny Artur Beniowski, Komen-
dant Miejski Policji w Bielsku Białej 
insp. Krzysztof Herzyk, Komendant 
Komisariatu Policji w Czechowi-
cach-Dziedzicach mł. insp. Mariusz 
Mrożek oraz Zastępca Komendan-
ta podinsp. Sławomir Walczak.

Samorządy w połowie partycypo-
wały w zakupie pojazdu, przeznaczając 
na ten cel odpowiednio: Gmina Cze-
chowice-Dziedzice – 53 tysiące złotych 
i Gmina Bestwina – 47 tys. zł. Pozostała 
kwota została zabezpieczona przez Ko-
mendę Główną Policji. (GRZEGORZ WĄSIK) ¢

Dopłaty do wody i ścieków
W budżecie na 2021 rok zabezpie-
czono środki finansowe w wysokości 
zapewniającej dopłacenie do ceny 
wody dla odbiorców, którym dostar-
cza wodę Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Czechowicach-
-Dziedzicach Sp. z o. o., w okresie 
od 1 stycznia do 1 czerwca 2021 roku, 
dzięki czemu możliwe było podję-
cie uchwały w sprawie ustalenia 
dopłaty do ceny taryfowej, co po-
zwoli na zniwelowanie wzrostu cen 
i utrzymanie ich na poziomie obec-
nie obowiązującym. Wysokość do-
płaty wynosi 0,80 złotego do 1 metra 
sześciennego wody. Dopłata będzie 
przekazywana na rachunek PWiK, 
które jest zobowiązane stosować 
dopłatę w rozliczeniu z odbiorcami, 
co w efekcie spowoduje obniżenie 
opłat ponoszonych przez odbiorców.

Podobnie postąpiono w przypad-
ku ścieków – w budżecie zabezpie-
czono kwotę dopłaty do stawek opłat 
za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
dla odbiorców usług Przedsiębior-
stwa Inżynierii Miejskiej w Cze-
chowicach-Dziedzicach Sp. z o. o. 
w wysokości 1.311.658 złotych. Wy-
sokość dopłaty wynosi 2,09 złotego 
do 1 metra sześciennego ścieków. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustale-
nia dopłaty do ceny taryfowej pozwo-
liło na zniwelowanie dla odbiorców 
usług wzrostu cen za ścieki. Podob-
nie i w tym przypadku, dopłata bę-
dzie przekazywana na rachunek PIM, 
które jest zobowiązane ją stosować 
w rozliczeniach, co ma spowodować 
obniżenie opłat ponoszonych przez 
odbiorców usług.      (BRM/UM, Red.) ¢
NA PODSTAWIE PROTOKOŁÓW Z SESJI I POSIEDZEŃ KOMISJI
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Na sesji 15 grudnia 2020 r. uchwalone zostały następujące uchwały:
1) Nr XXXI/365/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice, 
2) Nr XXXI/366/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020,
3) Nr XXXI/367/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (...),
4) Nr XXXI/368/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,
5) Nr XXXI/369/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) Nr XXXI/370/20 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla 
Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach,
7) Nr XXXI/371/20 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o., 
8) Nr XXXI/372/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków trans-
portowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, 
9) Nr XXXI/373/20 uchwała budżetowa Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2021,
10) Nr XXXI/374/20 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice, 
11) Nr XXXI/375/20 w sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na realizację w 2021 roku zadania o nazwie „Prowa-
dzenie w Czechowicach-Dziedzicach Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Transport Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej”,
12) Nr XXXI/376/20 w sprawie utworzenia Aglomeracji Czechowice-Dziedzice, 
13) Nr XXXI/377/20 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 
2021-2024 dla AQUA S.A. w Bielsku-Białej, 
14) Nr XXXI/378/20 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia nr ON.II-0730/5/04 z dnia 16 czerwca 
2004 r. regulującego zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała, 
a Gminą Czechowice-Dziedzice, 
15) Nr XXXI/379/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach w drodze przetargu,
16) Nr XXXI/380/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego w budynku 
przy ul. Ks. Barabasza 15 w Czechowicach-Dziedzicach,
17) Nr XXXI/381/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego w budynku 
przy ul. Moniuszki 11 w Czechowicach-Dziedzicach,
18) Nr XXXI/382/20 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczenia nr 1 zwanego 
„magazynkiem” na Placu targowym w Czechowicach-Dziedzicach.
WSZYSTKIE UCHWAŁY I PROJEKTY UCHWAŁ MOŻNA ZNALEŹĆ NA www.bip.czechowice-dziedzice.pl ¢

Rada Miejska obradowała 15 grudnia 2020 r.

Nowy radiowóz
W czechowickim komisariacie 

pojawił się nowy radiowóz.
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całego systemu odbioru i gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 
w całym kraju, nie można zapo-
mnieć o inwestycjach jakie musiały 
przeprowadzić firmy z branży, aby 
dostosować się do nowych wymo-
gów ustawy o odpadach. Zmiany 
wprowadzone w tej ustawie w 2018 
roku nałożyły na przedsiębiorców 
szereg obowiązków wiążących się 
z wysokimi nakładami finansowymi, 
co w konsekwencji doprowadziło nie 
tylko do wzrostu kosztów, ale również 
do upadku wielu małych firm i spad-
ku konkurencyjności. Wymagania 
te to m.in. operaty wodnoprawne, 
monitoring wizyjny, zabezpieczenie 
roszczeń, obowiązki związane z przy-
gotowaniem odpadów niebezpiecz-
nych do unieszkodliwienia (odpo-
wiednie pakowanie, opisywanie itd.), 
a także skrócenie czasu magazyno-
wania odpadów niebezpiecznych.

Na bilansowaniu się kosztów 
funkcjonowania całego systemu moc-
no odbiły się również niekorzystne 
zmiany na rynku samych surowców 
wtórnych. Ze względu na nadpodaż 
segregowanych odpadów, obecnie 
nie ma dużych zysków ze sprzedaży 
surowców wtórnych, a do pozbycia 
się niektórych z nich firmy muszą 
nawet dopłacać (np. makulatura). 

Niebagatelny wpływ na rosnące 
koszty funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami ma też stale 
rosnąca ich ilość. Niestety, ale z roku 
na rok „produkujemy” coraz więcej 
odpadów. Świadczą o tym dane, za-
równo te ogólnopolskie, jak i doty-
czące naszej gminy. Na przestrzeni 
ostatnich sześciu lat (2014-2019) 
waga odbieranych od mieszkańców 
Gminy Czechowice-Dziedzice odpa-
dów komunalnych wzrosła z niespeł-

Zaproponowana stawka – 25,50 
złotych miesięcznie (w przypadku 
segregowania odpadów, natomiast 
stawka opłaty podwyższonej za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi, jeżeli właściciel nieruchomo-
ści nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób 
selektywny to 76,50 złotych mie-
sięcznie od każdego mieszkańca za-
mieszkującego daną nieruchomość), 
to wynik podziału najkorzystniej-
szej, zaproponowanej w przetargu 
na odbiór i gospodarowanie odpada-
mi kwoty – 12.023.991 złotych, przez 
ilość mieszkańców deklarujących 
udział w gminnym systemie gospo-
darowania odpadami, powiększona 
o koszty administracyjne. Trzeba 
w tym miejscu podkreślić, że wspo-
mniane koszty administracyjne to 
zaledwie złotówka, czyli jedna dwu-
dziestą piąta całej stawki. Resztę 
stanowią faktyczne koszty odbioru, 
transportu, składowania, recyklin-
gu i utylizacji odpadów. A te, w ciągu 
ostatnich kliku lat, dosłownie poszy-
bowały w górę. 

Sama tylko opłata środowiskowa, 
potocznie zwana marszałkowską, 
którą trzeba odprowadzać za każdą 
tonę odpadów trafiających na skła-
dowisko, na przestrzeni ostatnich 
trzech lat wzrosła ze 170 na blisko 
280 złotych. Drastycznie, bo o 60 
procent, wzrosły koszty energii elek-
trycznej. A trzeba pamiętać, że prze-
twarzanie odpadów komunalnych, 
to proces bardzo energochłonny. 
O około 30 procent wzrosły z kolei 
koszty pracownicze, co związane 
jest ze wzrostem płacy minimalnej. 

Wyliczając obiektywne czynni-
ki, które miały bezpośredni wpływ 
na wzrost kosztów funkcjonowania 

Na 25,50 zł od osoby miesięcznie ustalona została 
STAWKA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI komunalnymi 
pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych w Gminie 
Czechowice-Dziedzice od 1 stycznia 2021 roku. 
Nowa stawka, uchwalona 15 grudnia br. przez Radę Miejską, 
została ustalona w wyniku przetargu, a jej wzrost wynika 
z rosnących od kilku lat opłat oraz kosztów działalno-
ści firm zajmujących się odbiorem i recyklingiem odpa-
dów, na które czechowicki samorząd – podobnie jak ma to 
miejsce w całym kraju – nie ma większego wpływu. 

KOSZTY w górę = więcej za ŚMIECI na 12 do prze-
szło 14 tysięcy 
ton rocznie! 
Dlatego szcze-

gólne podziękowania należą się tym 
mieszkańcom, którzy dokonując 
świadomych wyborów, głównie pod-
czas robienia zakupów (pakowanie 
do torby wielorazowej, wybieranie 
produktów bez zbędnego opakowa-
nia, lub sprzedawanych w opako-
waniach zwrotnych, z kaucją) oraz 
odpowiednio segregując odpady 
i kompostując odpady BIO, starają 
się wytworzyć jak najmniej odpadów, 
zwłaszcza tych niesegregowanych 
i nienadających się do recyklingu. 

Wprowadzając nową, wyższą 
z obiektywnych przyczyn stawkę 
za odbiór odpadów komunalnych, 
od 1 stycznia 2021 roku gmina 
wprowadza zniżkę dla osób kompo-
stujących odpady biodegradowalne 
(złotówka od każdej osoby w kompo-
stującym odpady gospodarstwie do-
mowym) oraz znosi limit wagowy dla 
odpadów zielonych (trawa, liście, ga-
łęzie itp.) przyjmowanych w PSZOK. 
Warto pamiętać, że odpowiadająca 
za sprawne funkcjonowanie systemu 
odbioru odpadów komunalnych gmi-
na nie zarabia na tym. 

 6,50 zł więcej
17 grudnia 2019 r. Rada Miejska 
w Czechowicach-Dziedzicach doko-
nała wyboru metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustaliła stawki tej 
opłaty. Zgodnie z tą uchwałą, stawka 
liczona jest od liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nierucho-
mość i wynosi 19 złotych miesięcz-
nie od osoby (w przypadku selek-
tywnej zbiórki odpadów) oraz 38 zł 
miesięcznie od osoby w przypadku 
nieselektywnej zbiórki odpadów.

Zgodnie z art. 6 k ust. 2 pkt 3 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 
rada gminy, określając stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, bierze pod uwagę koszty 
funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami, o których mowa 
w art. 6r ust. 2-2b i 2d, czyli koszty:
– odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych,
– tworzenia i utrzymania punktów 
selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych,
– obsługi administracyjnej tego sys-
temu,
– edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi,
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– wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki lub worki do zbie-

rania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywania pojemników w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porząd-
kowym i technicznym,
– utworzenia i utrzymania punktów 
napraw i ponownego użycia produk-
tów lub części produktów niebędą-
cych odpadami,
– usunięcia odpadów komunalnych 
z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania i magazynowania,
– pozbywania się przez właścicieli 
nieruchomości wszystkich rodzajów 
odpadów komunalnych, przy czym 
rozumie się przez to odbieranie 
odpadów z terenu nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, 
przyjmowanie odpadów przez punk-
ty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz zapewnianie 
przyjmowania tych odpadów przez 
gminę w inny sposób.

Opłaty muszą pokryć koszty
Ta sama ustawa w art. 6r ust. 2 okre-
śla, iż koszty funkcjonowania syste-
mu „śmieciowego” gmina pokrywa 
z pobranych opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Jak 
się jednak okazuje, stawki opłaty 
uchwalone w naszej gminie w grud-
niu 2019 r. nie mogą zapewnić pokry-
cia kosztów wymienionych powyżej 
w przyszłym roku. 12 listopada br. 
gmina ogłosiła przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych na jej terenie. 
Do przetargu stanęło dwóch poten-
cjalnych wykonawców, a 30 listopada 
dokonano otwarcia ofert.

Gmina zamierzała przeznaczyć 
na sfinansowanie zadania kwotę 
8.749.251,72 złotego, tymczasem 
najkorzystniejsza oferta zgłoszona 
w przetargu zawierała cenę brutto 
w wysokości aż 12.023.991 złotych, 
czyli o 3.274.739,28 złotego więcej 
od środków zabezpieczonych w bu-
dżecie gminy na ten cel. Przy takim 
koszcie realizacji zadania staw-
ka miesięczna wyliczona została 
w wysokości 24,44 zł w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, a i tak nie 
uwzględnia jeszcze kosztów admini-
stracyjnych. Razem z kosztami admi-
nistracyjnymi jej wysokość wynosi 
– w przybliżeniu – 25,50 złotego mie-
sięcznie od każdego zadeklarowa-
nego mieszkańca. W konsekwencji, 
konieczność wypełnienia zapisów 
ustawy wiąże się z koniecznością 
zwiększenia stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
w celu zapewnienia wystarczającej 
ilości środków finansowych na po-

krycie wydatków związanych z obsłu-
gą systemu. Stawka wzrośnie zatem 
o 6,50 zł miesięcznie od mieszkańca 
w stosunku do stawki dotychczaso-
wej. Pomimo wzrostu, nowa stawka 
nie przekracza stawki maksymalnej 
o której mowa w art. 6k ust. 2a pkt 
1 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, która wynosi 
36,38 złotego za jednego mieszkańca. 

Warto pamiętać, że zmiana stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi nie będzie powodo-
wała konieczności składania nowej 
deklaracji w przypadku właścicie-
li którzy zadeklarowali dotychczas 
selektywną zbiórkę odpadów komu-
nalnych, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 
2a ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach w przypad-
ku uchwalenia nowej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi to burmistrz zawiadamia 
właściciela nieruchomości o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wyliczonej jako 
iloczyn nowej stawki opłaty i danych 
podanych w deklaracji. Właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest 
natomiast do uiszczania opłaty, sto-
sując wysokość opłaty podaną w za-
wiadomieniu.

Projekt uchwały został podda-
ny konsultacjom społecznym. Nie-
zmiennie, wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości zamieszkałych po-
łożonych na terenie gminy stanowić 
będzie iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nierucho-
mość oraz danej stawki opłaty.

Jak segregować?
Na sesji przyjęto również ostateczne 
wersje regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy 
Czechowice-Dziedzice oraz przepi-
sów dotyczących sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy i zagospo-
darowania tych odpadów, dostosowa-
ne regulamin utrzymania czystości 
i do aktualnych interpretacji orga-
nu nadzoru. Poniżej zamieszczamy 
krótkie podsumowanie.
Powstające na terenie nierucho-
mości odpady komunalne, przed 
ich zgromadzeniem w workach 
lub pojemnikach na odpady, nale-
ży poddać selektywnej zbiórce ma-
jącej na celu oddzielne zbieranie 
następujących rodzajów odpadów:
1. papier 
2. metale 
3. tworzywa sztuczne 
4. szkło 

5. odpady opakowaniowe wieloma-
teriałowe 
6. bioodpady z wyłączeniem od-
padów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji tere-
nów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy 
7. odpady niebezpieczne
8. przeterminowane leki i chemi-
kalia
9. odpady niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych powstałe 
w gospodarstwie domowym w wy-
niku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i pro-
wadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególno-
ści igły i strzykawki
10. zużyte baterie i akumulatory
11. zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny
12. meble i inne odpady wielkoga-
barytowe 
13. zużyte opony
14. odpady budowlane i rozbiór-
kowe
15. odpady tekstyliów i odzieży
16. odpady stanowiące części ro-
ślin pochodzące z pielęgnacji tere-
nów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy
17. popiół 
 odpady pozostałe po takim wy-
segregowaniu frakcji określonych 
należy zbierać oddzielnie jako nie-
segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne.

Bezpośrednio z nieruchomości 
lub do PSZOK
Obowiązek selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych polega 
na umieszczaniu odpadów wyse-
gregowanych i niesegregowanych 
w przeznaczonych do tego celu, ozna-
kowanych workach lub pojemnikach, 
w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości, a następnie oddawa-
niu niektórych frakcji ( ) 
do odbioru przez firmę realizującą 
wywóz odpadów bezpośrednio z nie-
ruchomości oraz (a w przypadku 
pozostałych frakcji – lub) dostarcza-
niu we własnym zakresie do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) odpadów 
wysegregowanych, z tym, że odpady 
wymienione w pkt 7-16 należy gro-
madzić odrębnie od pozostałych od-
padów komunalnych w wydzielonym 
miejscu na terenie nieruchomości.

Zarówno odbieranie odpadów 
przez firmę realizującą wywóz odpa-
dów, jak i odbieranie ich w PSZOK-u, 
odbywa się ramach uiszczonej opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W PSZOK-u moż-
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na oddać wszystkie odpady z pkt 
1-17, pod warunkiem wysegre-

gowania ich i dostarczeniu w odręb-
nych workach lub po prostu odrębnie 
od innych frakcji odpadów, nato-
miast bezpośrednio z nieruchomo-
ści firmie wywozowej można oddać 
odpady w ramach frakcji wyszcze-
gólnionych w punktach 1-6 oraz 17, 
jak również odpady niesegregowane 
(zmieszane), pod warunkiem wyse-
gregowania ich w workach i pojem-
nikach, jak opisujemy poniżej.

Odpady komunalne są odbierane 
przez firmę realizującą wywóz od-
padów zgodnie z harmonogramem 
odbioru, z uwzględnieniem częstotli-
wości, jak opisujemy poniżej. Należy 
pamiętać, iż koszty dostarczenia od-
padów komunalnych do PSZOK-u po-
noszą właściciele nieruchomości.

W PSZOK-u odpady zbiera się se-
lektywnie w specjalnie do tego celu 
przeznaczonych, oznakowanych 
pojemnikach i kontenerach – w ra-
mach uiszczanej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
– i obowiązuje ograniczenie odbie-
ranych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których zamieszkują miesz-
kańcy, zużytych opon (do 8 sztuk 
rocznie z danej nieruchomości za-
mieszkałej) oraz odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych, stanowią-
cych odpady komunalne (do 2 ton 
rocznie z nieruchomości zamiesz-
kałej). Nie ma już limitów na odpa-
dy zielone. Adres, godziny świad-
czenia usług i regulamin PSZOK są 
podane na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego i na stronie interneto-
wej www.czechowice-dziedzice.pl.

Rodzaje i pojemności
pojemników i worków na odpady
Do zbierania odpadów komunal-
nych stosuje się szczelne pojemniki 
(o minimalnej pojemności 110 li-
trów) wyposażone w klapy lub po-
krywy umożliwiające ich zamykanie, 
oznakowane w sposób jednoznacz-
nie wskazujący na rodzaj zbieranych 
w nich odpadów.

Pojemniki i worki przeznaczone 
do selektywnej zbiórki odpadów win-
ny być utrzymane w następującej 
kolorystyce:
 żółty – na tworzywa sztuczne, od-
pady opakowaniowe wielomateriało-
we oraz metal,
 zielony – na szkło,
 niebieski – na papier,
 brązowy – na bioodpady z wyłącze-
niem odpadów stanowiących części 
roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy.
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Większość 
odpadów 
nadaje się 
do po-
nownego 
wykorzy-
stania.
RECY-
KLING to 
oszczęd-
ność 
energii 
oraz pie-
niędzy.

Minimalne pojemności pojemni-
ków i worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych:
1) na terenie NIERUCHOMOŚCI ZA-
MIESZKAŁYCH
 na odpady niesegregowane 
(zmieszane):
– 120 litrów, gdy nieruchomość za-
mieszkuje nie więcej niż 8 osób,
– 2 x 120 litrów lub 1 x 240 litrów, 
gdy nieruchomość zamieszkuje od 9 
do 16 osób,
– 1 x 120 litrów i 1 x 240 litrów lub 3 
x 120 litrów, gdy nieruchomość za-
mieszkuje od 17 do 24 osób,
– 4 x 120 litrów lub 2 x 240 litrów, gdy 
nieruchomość zamieszkuje powyżej 
24 osób.
 na bioodpady (z wyłączeniem od-
padów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmen-
tarzy) – 120 litrów na posesję, przy 
czym właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi, którzy 
kompostują bioodpady, są zwolnieni 
z obowiązku posiadania pojemników 
na te odpady (kompostowanie biood-
padów prowadzi się w urządzeniu, 
które umożliwia tlenowy rozkład 
substancji organicznych) i nie będą 
wyposażani w pojemniki na te od-
pady,
 na popiół – 120 
litrów na posesję 
(w zabudowie jed-
norodzinnej) i 240 
litrów na posesję 
( w  z a b u d o w i e 
wielolokalowej),
    dla two-
rzyw sztucznych, 
metali, odpadów 
opakowaniowych 
wielomateriało-
wych, szkła oraz 
papieru  – po-
jemniki o pojem-
ności 120 litrów 
na posesję lub wor-
ki o pojemności 60 
litrów na posesję.

Dla p otrzeb 
s e l e k t y w n e g o 
zbierania odpa-
dów komunal-
nych na terenie 
zabudowy wie-
lolokalowej do 7 
lokali dopuszcza 
się zbieranie odpadów w systemie 
workowym, natomiast w przypadku 
zabudowy powyżej 7 lokali powinno 
używać się do tego celu pojemników.
2) na terenie NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH (w oparciu 
o przyjęty tygodniowy wskaźnik wy-
twarzania odpadów z uwzględnie-

niem harmonogramu ich odbioru):
a) dla szkół, przedszkoli, żłobków – 
10 litrów na każde dziecko, ucznia 
(studenta) i pracownika nie mniej niż 
jeden pojemnik o pojemności 120 
litrów, niezależnie od odpadów selek-
tywnie zbieranych i odpadów innych 
niż komunalne,
b) dla lokali gastronomicznych – 20 
litrów na 1 miejsce konsumpcyj-
ne nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów, niezależnie 
od odpadów selektywnie zbieranych 
i odpadów innych niż komunalne,
c) dla zakładów pracy, biur, urzę-
dów, zakładów rzemieślniczych 
i usługowych, przychodni i praktyk 
lekarskich – 10 litrów na każdą za-
trudnioną osobę nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 120 litrów, 
niezależnie od odpadów selektywnie 
zbieranych i odpadów innych niż ko-
munalne,
d) dla sklepów, hurtowni i innych lo-
kali handlowych – 30 litrów na każ-
dą zatrudnioną osobę nie mniej niż 
jeden pojemnik o pojemności 120 
litrów, niezależnie od odpadów selek-
tywnie zbieranych i odpadów innych 
niż komunalne,
e) dla ogródków działkowych – 10 
litrów na każdy ogródek działkowy 
w okresie od 1 marca do 31 paździer-
nika, jeżeli ogródek działkowy wypo-
sażony jest w kompostownik lub 15 
litrów na każdy ogródek działkowy 
w przypadku braku kompostownika, 
a poza wymienionym okresem – 5 
litrów na każdy ogródek działkowy, 
nie mniej jednak niż jeden pojemnik 
o pojemności 1100 litrów,
f ) dla cmentarzy – 2 litry na jed-
no miejsce pochówku, a w okresie 
od 30 października do 30 listopada 
nie mniej niż 5 litrów na jedno miej-
sce pochówku, nie mniej jednak niż 
jeden pojemnik o pojemności 1100 
litrów.

DBAJMY o stan pojemników
i miejsc gromadzenia odpadów
Zarówno pojemniki na odpady, jak 
i miejsca gromadzenia odpadów, 
powinny być utrzymywane w odpo-
wiednim stanie sanitarnym i porząd-
kowym. Dodatkowo należy zadbać 
o stan techniczny pojemników.

Na terenie nier uchomości , 
na których zamieszkują mieszkań-
cy, za utrzymanie w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym 
pojemników oraz miejsc gromadze-
nia odpadów odpowiedzialny jest 
właściciel nieruchomości. Za utrzy-
manie pojemników w odpowiednim 
stanie technicznym odpowiada 
natomiast gmina. Z kolei na te-
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SZKŁO
ZIELONY pojemnik (worek)


tu wrzucam

 puste butelki, słoiki szklane 
po napojach i żywności (bez kapsli, 
korków i nakrętek)
 puste szklane opakowania 
po kosmetykach i środkach pielę-
gnacyjnych (z wyjątkiem opakowań 
wykonanych z trwale ze sobą połą-
czonych kilku surowców)

tu NIE wrzucam
 potłuczonego szkła
 wyrobów ceramicznych, doniczek, 
porcelany, fajansu, kryształów
 szkła okularowego
 szkła żaroodpornego
 zniczy z zawartością wosku
 żarówek, świetlówek i reflektorów
 opakowań po lekach, rozpuszczal-
nikach i olejach silnikowych
 luster
 szyb okiennych i zbrojonych
 monitorów i lamp telewizyjnych
 termometrów i strzykawek
 opakowań po chemii
 opakowań wykonanych z trwale 
ze sobą połączonych kilku surowców 

PAMIĘTAJ
 nie tłucz szkła przed wyrzuceniem 
 wrzucaj opakowania bez zawartości
 odkręć nakrętkę, kapsel 
 szkło można przetworzyć w całości 
i nie potrzebuje dodatkowych elemen-
tów by powstał z niego kolejny produkt

PAPIER
NIEBIESKI pojemnik (worek)


tu wrzucam

 gazety, czasopisma, książki, 
zeszyty, katalogi, prospekty
 papier szkolny i biurowy, zadruko-
wane kartki, papeterię
 papier opakowaniowy
 torby i worki papierowe
 opakowania z papieru, karton, 
tekturę (także falistą)

tu NIE wrzucam
 zużytych ręczników papierowych 
oraz zużytych chusteczek higienicznych
 papieru lakierowanego i powleczo-
nego folią
 papieru zatłuszczonego lub zabru-
dzonego
 kartonów po mleku i napojach 
oraz pozostałych opakowań wieloma-
teriałowych
 papierowych worków po nawo-
zach, cemencie i innych materiałach 
budowlanych
 tapet
 pieluch jednorazowych i innych 
materiałów higienicznych
 zatłuszczonych jednorazowych 
opakowań z papieru i naczyń jedno-
razowych
 ubrań

PAMIĘTAJ
 z odpadów papierowych usuń 
wszystkie zszywki, klamerki, elemen-
ty metalowe lub plastikowe  

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

ŻÓŁTY pojemnik (worek)


tu wrzucam

 puste i zgniecione butelki plasti-
kowe bez nakrętek
 nakrętki
 folie i torebki z tworzyw sztucz-
nych
 papier lakierowany i powleczony 
folią
 segregatory 
 długopisy
 plastikowe opakowania po pro-
duktach spożywczych
 pojemniki po środkach czystości 
i kosmetykach (np. proszkach 
do prania, szamponach, paście 
do zębów itp.)
 opakowania po sokach, mleku 
i inne opakowania wielomateriałowe
 plastikowe opakowania po marga-
rynie i maśle, opakowania po olejach 
jadalnych i chemii gospodarczej
 aluminiowe puszki po napojach 
i sokach 
 puszki po konserwach
 folię aluminiową
 drobne części metalu
 zabawki (bez elementów elektro-
nicznych)
 kasety magnetofonowe, VHS, 
płyty winylowe, CD itp.
 kapsle z butelek, zakrętki ze sło-
ików
 opakowania styropianowe 
(opakowania ze sprzętu AGD i RTV, 
mebli itp.)
 puste opakowania po aerozolach
(tj. po kosmetykach)

tu NIE wrzucam
 butelek i pojemników z zawarto-
ścią
 opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych
 opakowań po olejach silnikowych
 części samochodowych
 zużytych baterii i akumulatorów
 puszek i pojemników po farbach 
i lakierach
 zużytego sprzętu elektronicznego 
i AGD

PAMIĘTAJ
 zgnieć opakowanie (butelki typu 
PET, aluminiowe puszki) aby zmniej-
szyć jego objętość
 odkręć nakrętkę z butelki 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary 
nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.

Do odpadów wielkogabarytowych należą m.in. elementy wyposażenia mieszkań 
takie jak meble, sofy, kanapy, dywany, wykładziny, szafki, stoły, krzesła itp.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE NALEŻĄ:

 wszelkiego rodzaju części budowlane takie jak panele, płyty gipsowo-kartono-
we, belki, płoty, okna i ramy okienne, drzwi, rolety, płytki 

 wszelkiego rodzaju części sanitarne takie jak: wanny, umywalki, muszle toale-
towe i spłuczki, grzejniki, rury, rynny

 takie odpady jak: części samochodowe, zużyte opony, motorowery, kosiarki, 
odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
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ODPADY „BIO”
BRĄZOWY pojemnik


tu wrzucam

 resztki kuchenne tj. resztki żywno-
ści (bez produktów mięsnych)
 obierki i skórki z owoców i warzyw, 
przeterminowane owoce i warzywa
 skorupki z jaj i orzechów
 niewykorzystane wyroby piekar-
skie (np. suchy chleb)
 fusy z kawy i herbaty
 papier zanieczyszczony produk-
tami spożywczymi, w tym papierowe 
filtry z kawą oraz zużyte papierowe 
ręczniki

tu NIE wrzucam
 gałęzi z drzew i krzewów, trocin 
i kory drzew
 skoszonej trawy, liści, kwiatów, 
spadów owocowych
 kości zwierząt
 oleju jadalnego
 odchodów zwierząt, zużytych pod-
łoży po zwierzętach domowych itp.
 popiołu z węgla kamiennego
 leków
 drewna, płyt wiórowych i pilśnio-
wych MDF
 ziemi i kamieni
 płynnej żywności (np. zupa, 
jogurt)

PAMIĘTAJ
 wrzucaj odpady BIO luzem, 
w torbach papierowych lub w wor-
kach ulegających biodegradacji

POPIÓŁ
pojemnik


tu wrzucam

 popiół i żużel ze spalania węgla 
i drewna powstający w gospodar-
stwach domowych (kotłownia, 
kominek)

tu NIE wrzucam
 gorącego popiołu
 gruzu betonowego, ceglanego, 
kamieni itp.

PAMIĘTAJ
 popiół jest odbierany w systemie 
pojemnikowym
 do pojemnika ze względu bezpie-
czeństwa należy wrzucać wyłącznie 
zimny popiół
 nie należy zalewać popiołu wodą
 nie należy mieszać popiołu 
z innymi odpadami

POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)

kontener (pojemnik)


tu wrzucam

 odpady pochodzenia mięsnego, 
kości
 odpady higieniczne (podpaski, pie-
luchy jednorazowe, waciki, bandaże, 
plastry, wata, chusteczki higieniczne 
itp.)
 resztki mydła, kosmetyki typu 
tusz do rzęs, pomadka, puder itp.
 gąbki kąpielowe, myjki
 zużyte worki do odkurzaczy
 fajans, kryształ, szkło żarood-
porne, szkło okularowe, potłuczone 
naczynia, szkło stołowe (np. szklan-
ki), porcelana i wyroby ceramiczne, 
znicze z zawartością wosku
 lustra
 papier zabrudzony olejem 
lub smarem
 piasek i trociny oraz inne pozosta-
łości po zwierzętach domowych
 tekstylia, tkaniny, obuwie
 tworzywa piankowe (z żywności)
 ołówki, flamastry
 papier woskowy, termiczny, 
faksowy
 kalka techniczna i maszynowa

tu NIE wrzucam
 odpadów, które można posegre-
gować (do pojemnika/worka żółtego, 
zielonego, niebieskiego, brązowego 
i pojemnika na popiół)
 odpadów biodegradowalnych 
(kuchennych i zielonych)
 zużytego sprzętu elektronicznego 
i AGD
 zużytych baterii i akumulatorów
 mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych
 odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych
 zużytych opon
 przeterminowanych leków 
i chemikaliów
 żarówek energooszczędnych 
i świetlówek
 opakowań po lekach, rozpuszczal-
nikach, olejach silnikowych
 monitorów i kineskopów
 termometrów i strzykawek
 odpadów niebezpiecznych

PAMIĘTAJ
 o prawidłowej segregacji 

KOMPOSTOWANIE
Znaczną objętość i masę odpadów komunalnych stanowią składniki organiczne, 
po odpowiednim kompostowaniu stanowią one doskonały nawóz zastępujący 
z powodzeniem nawozy sztuczne. 

DO KOMPOSTOWANIA NADAJĄ SIĘ:

 wszystkie odpady ogrodowe (liście, trawa, darń,  gałęzie, chwasty przed kwit-
nieniem, rośliny i ziemia kwiatowa, itp.)
 organiczne odpady kuchenne (fusy z kawy lub herbaty, skorupki z jajek, obierki 
z warzyw i owoców itp.), nie nadają się resztki mięsne, gdyż przyciągają szczury
 niezadrukowana tektura i papier

DO KOMPOSTOWANIA NIE NADAJĄ SIĘ:
 popiół i węgiel drzewny, papier kolorowy, chore rośliny, materiały nie ulegające 
rozkładowi (plastik, szkło, metale itp.), używany żwirek dla kota i psie odchody, 
ścieki i chemikalia
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renie nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, 

za utrzymywanie pojemników w od-
powiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i technicznym, a tak-
że za utrzymanie w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym 
miejsc gromadzenia odpadów, od-
powiedzialny jest właściciel nieru-
chomości.

Pojemniki powinny być utrzymy-
wane w odpowiednim stanie sani-
tarnym poprzez ich mycie, dezyn-
fekcję i dezynsekcję – co najmniej 
dwa razy w roku. Utrzymywanie 
pojemników w odpowiednim stanie 
porządkowym polega na ustawianiu 
ich w wyznaczonym do tego miejscu 
na terenie nieruchomości. Pojemniki 
powinny być również utrzymywane 
w odpowiednim stanie technicznym 
poprzez bieżącą likwidację usterek 
lub wymianę (w przypadku uszko-
dzenia lub zniszczenia uniemożli-
wiającego dalsze ich użytkowanie).

Miejsca gromadzenia odpadów 
należy zorganizować na wyrównanej 
i utwardzonej powierzchni, zabezpie-
czonej przed zbieraniem się na niej 
wody i błota, i należy je na bieżąco 
oczyszczać ze wszystkich odpadów 
komunalnych znajdujących się poza 
pojemnikami lub workami (poprzez 
umieszczanie ich właśnie w pojem-
nikach lub workach). Innymi słowy, 
odpady powinny znajdować się tylko 
we właściwych pojemnikach i wor-
kach, a nie poza nimi.

Pojemniki lub worki na odpady 
komunalne należy zabezpieczać 
przed działaniem czynników ze-
wnętrznych tak, aby niemożliwe było 
wydostanie się odpadów z pojemni-
ków lub worków poza miejsce prze-
znaczone do ich gromadzenia (np. 
w wyniku działania wiatru), w szcze-
gólności poprzez zamykanie pokry-
wy pojemnika oraz zawiązywanie 
worka. W miejscu gromadzenia od-
padów powinne być czyste również 
podłoże, które należy utrzymywać 
w czystości poprzez mycie, dezynfek-
cję lub dezynsekcję w miarę potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Jak często odbiór?
Właściciele nieruchomości obowią-
zani są do pozbywania się odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomo-
ści w sposób systematyczny, gwa-
rantujący zachowanie czystości i po-
rządku na terenie nieruchomości.
Częstotliwość pozbywania odpa-
dów komunalnych z nieruchomości 
ZAMIESZKAŁYCH:
1) dla zabudowy JEDNORODZINNEJ:
  odpady selektywnie zbierane: 
tworzywa sztuczne, odpady opako-
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szkło, papier – raz na cztery tygodnie,
  bioodpady (z wyłączeniem odpa-
dów stanowiących części roślin po-
chodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmen-
tarzy) – w okresie od 1 kwietnia do 30 
października - jeden raz na dwa tygo-
dnie, a w pozostałym okresie jeden 
raz na cztery tygodnie,
 meble i inne odpady wielkogabary-
towe – dwa razy w roku,
 popiół – w okresie od 1 październi-
ka do 30 kwietnia – jeden raz na dwa 
tygodnie, a w pozostałym okresie raz 
na 9 tygodni,
 niesegregowanie (zmieszane) od-
pady komunalne – jeden raz na dwa 
tygodnie.
2) dla zabudowy WIELOLOKALOWEJ:
  odpady selektywnie zbierane: 
tworzywa sztuczne, odpady opako-
waniowe wielomateriałowe, metal, 
szkło, papier – jeden raz w tygodniu,
  bioodpady (z wyłączeniem odpa-
dów stanowiących części roślin po-
chodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmen-
tarzy) – w okresie od 1 kwietnia do 30 
października dwa razy w tygodniu, 
a w pozostałym okresie jeden raz 
w tygodniu,
 meble i inne odpady wielkogabary-
towe – jeden raz w tygodniu,
 popiół – w okresie od 1 październi-
ka do 30 kwietnia – jeden raz na dwa 
tygodnie, a w pozostałym okresie raz 
na 9 tygodni,
 niesegregowane (zmieszane) odpa-
dy komunalne – dwa razy w tygodniu. 
Częstotliwość pozbywania odpa-
dów komunalnych z nieruchomości 
niezamieszkałych:
  odpady selektywnie zbierane: 
tworzywa sztuczne, odpady opako-
waniowe wielomateriałowe, metal, 
szkło, papier – raz na cztery tygodnie,
  bioodpady (z wyłączeniem od-
padów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmen-
tarzy) oraz niesegregowanie (zmie-
szane) odpady komunalne: szkoły, 
przedszkola, żłobki, zakłady pracy, 
zakłady rzemieślnicze i usługowe, 
biura, urzędy, przychodnie i praktyki 
lekarskie – raz na dwa tygodnie, loka-
le gastronomiczne – raz na tydzień, 
a sklepy, hurtownie i inne lokale 
– raz na dwa tygodnie.

W jaki sposób oddawać odpady?
W o r k i  o r a z  p o j e m n i k i 
na odpady komunalne przygoto-
wane do opróżnienia w dniu od-
bioru należy ustawiać w miejscach 
łatwo dostępnych zarówno dla ich 
użytkowników, jak i przedsiębior-

cy prowadzącego odbiór odpadów.
Pozbywanie się odpadów komunal-
nych przez właścicieli NIERUCHO-
MOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZ-
KUJĄ MIESZKAŃCY, odbywa się 
poprzez ich umieszczenie w przezna-
czonych do tego celu pojemnikach, 
workach w wydzielonym miejscu 
na terenie nieruchomości, a następ-
nie odebranie odpadów przez przed-
siębiorcę zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów lub dostarczenie 
ich do punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych:
  odpady komunalne selektyw-
nie zbierane na terenie zabudowy 
wielolokalowej: tworzywa sztuczne, 
odpady opakowaniowe wielomate-
riałowe, metal, szkło, papier, należy 
gromadzić w przeznaczonych do tego 
celu pojemnikach lub dostarczyć 
do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,
  odpady komunalne selektyw-
nie zbierane na terenie zabudowy 
jednorodzinnej: tworzywa sztuczne, 
odpady opakowaniowe wielomate-
riałowe, metal, szkło, papier należy 
gromadzić w przeznaczonych do tego 
celu workach i przygotować do odbio-
ru w terminach określonych w har-
monogramie odbioru odpadów lub 
dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,
  bioodpady (z wyłączeniem odpa-
dów stanowiących części roślin po-
chodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmen-
tarzy) należy poddać procesowi 
kompostowania z przeznaczeniem 
do własnego wykorzystania kompo-
stu, a w przypadku braku możliwości 
ich kompostowania na miejscu przez 
właściciela nieruchomości, groma-
dzić w przeznaczonym do tego celu 
pojemniku, przy czym należy do po-
jemników wrzucać odpady luzem lub 
w torbach papierowych lub w wor-
kach ulegających biodegradacji,
  odpady stanowiące części roślin 
pochodzące z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmen-
tarzy należy poddać procesowi 
kompostowania z przeznaczeniem 
do własnego wykorzystania kompo-
stu, a w przypadku braku możliwości 
ich kompostowania na miejscu przez 
właściciela nieruchomości należy 
dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,
  meble i inne odpady wielkoga-
barytowe należy gromadzić w wy-
dzielonym miejscu na terenie nieru-
chomości i przygotować do odbioru 
w terminach określonych w harmo-
nogramie odbioru odpadów lub do-
starczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunal-
nych,
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 zużyte opony należy dostarczyć 
do punktu selektywnego zbiera-

nia odpadów komunalnych,
  zużyte baterie i akumulatory, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny 
należy przekazać do punktów zbiór-
ki zorganizowanych w placówkach 
handlowych, szkołach, przedszko-
lach lub dostarczyć do punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komu-
nalnych,
 odpady budowlane i rozbiórkowe 
należy dostarczyć do punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komu-
nalnych,
 przeterminowane lekarstwa nale-
ży dostarczyć do punktu selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych 
lub do apteki odbierającej leki,
 przeterminowane chemikalia nale-
ży dostarczyć do punktu selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych,
 popiół należy gromadzić w prze-
znaczonym do tego celu pojemniku 
i przygotować do odbioru w termi-
nach określonych w harmonogramie 
odbioru odpadów lub dostarczyć 
do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych,
 odpady tekstyliów i odzieży należy 
dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,
 o d p a d y  n i e k wa l i f i ku j ą ce  s i ę 
do odpadów medycznych powstałe 
w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia moni-
toringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki nale-
ży dostarczyć do punktu selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych,
 odpady niebezpieczne należy do-
starczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,
 niesegregowane (zmieszane) od-
pady komunalne należy gromadzić 
w przeznaczonym do tego celu po-
jemniku i przygotować do odbioru 
w terminach określonych w harmo-
nogramie odbioru odpadów.
Pozbywanie się odpadów komu-
nalnych przez właścicieli NIERU-
CHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 
odbywa się poprzez ich umieszczenie 
w przeznaczonych do tego celu po-
jemnikach w wydzielonym miejscu 
na terenie nieruchomości, a następ-
nie odebranie odpadów przez przed-
siębiorcę zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów.

Częstotliwość usuwania nie-
czystości ciekłych powinna wyni-
kać z ilości zużytej wody określonej 
według wskaźnika licznika poboru 
wody lub norm zużycia wody okre-
ślonych we właściwych przepisach 
i pojemności zbiornika bezodpływo-
wego, jednak nie rzadziej niż 4 razy 
w ciągu roku.

Odśnieżanie oraz mycie aut
Właściciele nieruchomości zobowią-
zani są do uprzątnięcia błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących 
do użytku publicznego, w sposób nie 
utrudniający ruchu pieszych i pojaz-
dów, poprzez zostawienie przejścia 
o szerokości minimum 1,5 metra.
Mycie pojazdów poza myjniami 
i ich naprawa poza warsztatami mogą 
być dokonywane na terenie nieru-
chomości pod warunkiem, iż odby-
wają się na utwardzonej powierzchni, 
a powstające ścieki odprowadzane 
są do kanalizacji sanitarnej lub gro-
madzone w zbiorniku bezodpływo-
wym. Czynności te nie mogą powo-
dować zanieczyszczenia środowiska.

Zwierzęta domowe i gospodarskie
W celu ochrony przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniami terenów prze-
znaczonych do wspólnego użytku, 
osoby utrzymujące zwierzęta domo-
we zobowiązane są do sprawowania 
właściwej opieki nad nimi (w tym 
w szczególności – jeżeli zwierzę nie 
znajduje się w pomieszczeniu za-
mkniętym bądź na terenie ogrodzo-
nym – niepozostawiania go bez dozo-
ru), prowadzenia psa na smyczy (a psa 
rasy uznawanej za agresywną dodat-
kowo w nałożonym kagańcu w miej-

PSZOK
Do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (Czechowice-
-Dziedzice, ul. Prusa 35 - tel. 32 214 53 25 lub 604 961 034) we własnym zakresie moż-
na dostarczyć selektywnie zebrane odpady, bez konieczności czekania na wyznaczo-
ny w harmonogramie termin wywozu odpadów. W PSZOK odbierane są następujące 
rodzaje odpadów, pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1. papier 
2. metale 
3. tworzywa sztuczne 
4. szkło 
5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
6. bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin 
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy 
7. odpady niebezpieczne
8. przeterminowane leki i chemikalia
9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowa-
dzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
10. zużyte baterie i akumulatory
11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
12. meble i inne odpady wielkogabarytowe 
13. zużyte opony
14. odpady budowlane i rozbiórkowe
15. odpady tekstyliów i odzieży
16. odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, 
ogrodów, parków i cmentarzy
17. popiół 

scach przeznaczonych do wspólnego 
użytku, chyba że ze względu na rasę, 
wiek, stan zdrowia, uwarunkowania 
behawioralne lub cechy anatomiczne 
zwierzęcia byłoby to nieuzasadnio-
ne) oraz do usuwania zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta do-
mowe w miejscach przeznaczonych 
do wspólnego użytku (obowiązek ten 
nie dotyczy osób niepełnospraw-
nych korzystających z pomocy psów 
przewodników lub psów opiekunów).

Zakazane jest utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej za-
budowanych budynkami wieloloka-
lowymi. Właściciele zwierząt gospo-
darskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej mogą utrzymy-
wać zwierzęta w pomieszczeniach 
zamkniętych i na terenach ogro-
dzonych tak, aby nie mogły opuścić 
nieruchomości. Utrzymujący zwie-
rzęta gospodarskie zobowiązany jest 
do zapewnienia warunków uwzględ-
niających potrzeby przewidziane 
dla danego gatunku, utrzymywania 
porządku na nieruchomości (tak, 
aby nie powodować zanieczyszcze-
nia terenu, wód powierzchniowych 
i podziemnych) oraz do gromadzenia 
oraz pozbywania się powstających 
z związku z utrzymywaniem zwie-
rząt odpadów i nieczystości w spo-
sób nie powodujący zanieczyszcze-
nia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
(BRM & BGO/UM | ŁUKASZ PIĄTEK WP/UM, Red.) ¢
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(Alnus glutinosa) – około 29 szt. 
oraz lipa drobnolistna (Tilia morda-
ta Mill.) – około 18 szt., oprócz tego 
m.in. głogi jednoszyjkowe (Crataegus 
monogyna Jacq.), graby pospolite 
‘Fastigiat’ (Carpinus betulus ‘Fasti-
giata’), jesiony wyniosłe (Fraxinus 
excelsior L.) oraz klony polne (Acer 
campestre L.). W ramach zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej przy 
ulicy Szwajcarska Dolina pomiędzy 
jezdnią a chodnikiem zaplanowano 
m.in. wymodelowanie terenu oraz 
zasilenie go nawozem mineralnym, 
doniesienie roślin oraz wody, posa-
dzenie, podlanie, wyściółkowanie po-
wierzchni korą okrywową i łupkiem 
kamiennym. 

Zamówienia udzielono, w podzia-
le na dwie części, Przedsiębiorstwu 
Wielobranżowemu ANTICA Teresa 
Czerwińska-Dudziak z Goczałkowic-
-Zdroju (wartość umowy to 67.800 
złotych) oraz firmie OGRODY Zakła-
danie i Pielęgnacja Ryszard Brudek 
z Pszczyny (koszt tej części zadania 
to 10.432,08 złotego).   (JOANNA ZĄBEK) ¢

Spalanie odpadów 
zanieczyszczonego drew-
na – w tym papieru – 
w kotłach nieprzy-
stosowanych do tego 
celu powoduje emisję                                    
do powietrza szkodli-
wych substancji. Lepiej – 
i zdrowiej – posegregować 
je we frakcje i oddać 
w ramach opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami. Również 
niedopuszczalne jest, 
aby stare kanapy trafiały 
do domowych kotłowni –  
a na pewno nie w celach 
innych, niż wypoczynkowe.

Spalanie odpadów zanieczysz-
czonego drewna w kotłach 
nieprzystosowanych do tego 
celu  powoduje emisję do po-
wietrza szkodliwych substancji 
– w tym m.in. benzo(α)pirenu, 
metali ciężkich, formaldehydu, 
fenoli i ftalanów.

Uważaj, co spalasz
Zgodnie z prawem, pod pojęciem 
odpadu „rozumie się każdą sub-
stancję lub przedmiot, których 
posiadacz pozbywa się, zamie-
rza się pozbyć lub do których 
pozbycia się jest obowiązany”. 
Odpad stanowi zatem m.in. drew-
no malowane (lakierowane i im-
pregnowane), na przykład ramy 
okienne, meble, więźba dachowa, 
elementy konstrukcji budynków 
zawierają impregnaty do drewna, 
farby i lakiery. Są to mieszanki 
toksycznych chemikaliów, które 
przy spalaniu trafiają do powie-
trza. Przykładowo, do niedawna 
powszechnie stosowano impre-
gnat do drewna na bazie miedzi, 
chromu i arsenu (CCA) – potrak-
towane nim drewno miało zielo-
ny, z czasem blednący kolor. 
Nawet już częste dotykanie 

Nasady drzew
Rozstrzygnięto przetarg 
na nasadę kompensacyj-
ną drzew na terenie Gminy 
Czechowice-Dziedzice 
oraz zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej przy ulicy 
SZWAJCARSKA DOLINA.

Zakres prac w ramach zadania obej-
muje nasadę kompensacyjną drzew 
na terenie Gminy Czechowice-Dzie-
dzice wraz z dostawą materiału ro-
ślinnego, pielęgnację w dwuletnim 
okresie gwarancyjnym. Zaplanowano 
posadzenie około 99 drzew, w tym 
najwięcej z gatunku olsza czarna 

ozot uznaje się za tzw. bezprogową 
substancję rakotwórczą, co oznacza, 
że nie istnieją bezpieczne granice 
stężeń dla tej toksyny. Prawo zabra-
nia odzyskiwania i unieszkodliwiania 
odpadów z kreozotem (poza odpo-
wiednimi przeznaczonymi do tego 
celu instalacjami lub urządzeniami). 
W żadnym wypadku zużyte podkłady 
kolejowe nie powinny być komukol-
wiek przekazywane do dalszego wy-
korzystania. W myśl obowiązujących 
przepisów zużyte podkłady kolejowe 
nie mogą być sprzedawane osobom 
fizycznym, montowane w ogrodach 
czy na placach zabaw, ani używane 
jako materiał opałowy w domowych 
kotłach, a  firmy zajmujące się ich 
utylizacją muszą posiadać stosowne 
uprawnienia.

Niestety, pomimo takich ob-
warowań prawnych, nieświadomi 
tego konsumenci kupują zużyte 
podkłady i stosują je m.in. jako ma-
teriały ogrodnicze. Należy pamię-
tać, że nie jest to dobry pomysł.     
(OS/UM, ŁUKASZ PIĄTEK WP/UM | MIKOŁAJ SIEMASZKO, Red.) ¢

Drewniane podkłady kolejowe są 
odpadami niebezpiecznymi – są 
impregnowane między innymi kre-
ozotem, który ma charakterystyczny, 
chemiczny zapach, a co najgorsze, 
jest silnie toksyczny i ma właściwo-
ści rakotwórcze. Biorąc powyższe 
właściwości pod uwagę, podkłady 
kolejowe powinny być utylizowane 
w specjalistycznych instalacjach 
i nie mogą być przekazywane oso-
bom fizycznym. Wykorzystywanie 
podkładów – o czym niektórzy mogą 
nie wiedzieć – w charakterze deko-
racyjnym w ogrodach, jak również 
podejmowanie prób ich spalania, 
jest surowo zabronione. Podczas ich 
spalania uwalniają się do powietrza 
toksyczne węglowodory, które za-
nieczyszczają również glebę i wody 
gruntowe.

Zużyte drewniane podkłady 
kolejowe mają według polskiego 
i unijnego prawa status odpadów 
niebezpiecznych. Zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE nr 528/2012 kre-

Podkłady są NIEBEZPIECZNE!
W związku z remontami linii kolejowych na terenie gminy, 
obejmującymi również wymianę podkładów torowych, 
ostrzegamy przed pozyskiwaniem wszelkich odpadów 
pochodzenia torowego – w tym PODKŁADÓW.
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Lepiej oddać, niż spalić
Jeśli nie spalić, to co zrobić na przy-
kład ze starą, zużytą kanapą? Jak 
pozbyć się starej opony, przetermi-
nowanego lekarstwa lub odpadów 
zielonych z ogrodu?

Niechcianego już kredensu nie 
należy rąbać na opał. Stare meble 
i inne duże (tzw. wielkogabarytowe) 
odpady są okresowo odbierane spod 
budynków jednorodzinnych albo 
spod altanek śmietnikowych (w przy-
padku budynków wielorodzinnych) 
– terminy odbioru można znaleźć 
w harmonogramach. 

Jeśli ktoś jednak nie chce czekać, 
może takiego odpadu pozbyć się 
niemal natychmiast – od 2013 roku, 
czyli po tzw. rewolucji śmieciowej, 
można legalnie i bez dodatkowych 
opłat oddać większość domowych 
odpadów w ramach comiesięcznej 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. W Gminie Czecho-
wice-Dziedzice funkcjonuje Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), w którym 
odbierane są takie rodzaje odpadów 
komunalnych, jak 
szkło,  tworzywa 
sztuczne, opako-
wania wielomate-
riałowe, metale, 
papier, odpady zie-
lone, meble i inne 
odpady wielkoga-
barytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny 
i  elektroniczny, 
odpady budowla-
ne i rozbiórkowe, 
st a n ow i ą ce  o d -
pady komunalne, 
przeterminowane 
leki  i  chemika-
lia, zużyte baterie 
i akumulatory, zu-
żyte opony (do 8 
sztuk na gospodar-
s t w o  d o m o w e ) 
dla pojazdów o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej do 3,5 Mg (tony) oraz 
popiół. Od 1 stycznia 2021 roku w 
PSZOK będzie można już bez limitu 
oddawać odpady zielone (trawa, li-
ście, gałęzie), których spalanie jest 
prawnie zabronione, mimo że jesz-
cze niedawno proceder spalania od-
padów zielonych w przydomowych 
ogniskach był jesienną tradycją wie-
lu mieszkańców.   Punkt ten mieści 
się przy ulicy B. Prusa 33, a godziny 
otwarcia można znaleźć na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego. 
Należy pamiętać, że czechowicki 
PSZOK jest przeznaczony wyłącznie 
dla mieszkańców nieruchomości za-
mieszkałych naszej gminy, w imieniu 
których została złożona deklaracja 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami. Odpady przyjmowa-
ne są w PSZOK w ramach tej opła-
ty, z której wpływy przeznaczane są 
m.in. na utrzymanie punktu. PSZOK 
przyjmuje odpady selektywnie ze-
brane – nie są przyjmowane odpady 
zmieszane ani też pochodzące z dzia-
łalności gospodarczej – zgodnie 
z regulaminem dostępnym w PSZOK 
oraz na stronie internetowej gminy.

Oporni są karani
Co grozi za spalanie odpadów? Straż 
Miejska oraz uprawnieni do tego 
urzędnicy mają prawo wejść na te-
ren prywatnej nieruchomości i firm. 
Odmowa ich wpuszczenia stanowi 
wykroczenie i podlega karze. Jeśli 
kontrolujący zastaną w kotłowni nie-
dozwolone odpady płonące w paleni-
sku albo przygotowane do spalenia, 
to mogą nałożyć mandat w wysokości 

do 500 złotych. Man-
datu można oczy-
wiście nie przyjąć 
– wtedy sprawa kie-
rowana jest do sądu, 
gdzie zamiast kilku-
set złotych można 
stracić nawet 5.000 
złotych... Aż tyle 
lub tylko tyle, przy-
najmniej do czasu, 
gdy kontrola nie 
pojawi się ponow-
nie... Nie spalajmy 
odpadów (nie tyl-
ko przetworzonego 
drewna, kredensów 
czy kanap, ale tak-
że i innych śmieci, 
zwłaszcza z tworzyw 
sztucznych i trawy) 
jednak nie w obawie 

przed karą, lecz ze zwykłego rozsąd-
ku – bo po prostu nie warto. Stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
nie jest przecież uzależniona od tego, 
ile śmieci indywidualnie oddajemy 
do wywiezienia spod domów lub 
do PSZOK, natomiast odpady spala-
ne w domowych piecach zwyczajnie 
szkodzimy zdrowiu, choć zwykle musi 
trochę potrwać, zanim to dostrzeże-
my... Wtedy jednak jest już zazwyczaj 
niestety zdecydowanie zbyt późno.   
(OS/UM | MIKOŁAJ SIEMASZKO & MAREK SZKOWRON, Red.) ¢

takiego drewna stwarza zagro-
żenie dla zdrowia, a spalanie go 

uwalniania m.in. arszenik – silną tru-
ciznę. Dlatego lepiej – dla pewności – 
unikać korzystania w przydomowych 
kotłowniach z wszelkiego drewna, 
które zdradza oznaki malowania lub 
impregnacji.

I n n y m  o d p a d e m ,  k t ó r e g o 
pod żadnym pozorem nie należy spa-
lać, są płyty meblowe – płyty wióro-
we, paździerzowe, panele podłogowe, 
klepki parkietowe czy dykta. Są to 
wyroby wprawdzie w dużej części 
wykonane z drewna, lecz zawierające 
syntetyczne lepiszcze, często również 
laminowane lub lakierowane. W żad-
nym przypadku nie należy palić rów-
nież lakierowanych na wysoki połysk 
płyt wiórowych lub innych płyt la-
minowanych tworzywem sztucznym 
(na przykład paneli podłogowych).

Podkłady i palety – STOP!
Również podkłady kolejowe i słupy 
drewniane, zwykle poddane che-
micznej impregnacji kreozotem, są 
rakotwórczą bombą. Niebezpieczne 
jest nawet wykorzystanie podkła-
dów kolejowych jako ogrodzenia czy 
dekoracji ogródka. Drewniane pod-
kłady kolejowe nie powinny w ogóle 
znajdować się w pobliżu siedzib ludz-
kich, nigdy też nie należy podkładów 
kolejowych spalać!

Kolorowy, zwłaszcza połyskują-
cy papier zadrukowany w kolorze to 
również zlepek chemikaliów, który 
trudno się pali, a co gorsza tworzy 
drobny popiół, łatwo ulatujący ko-
minem. Papier nadaje się jedynie 
do rozpałki – a i to najlepiej, jeśli jest 
to szary, nielakierowany, z gazet tzw. 
codziennych. Każdy inny papier zde-
cydowanie lepiej oddać do recyklin-
gu. Przypominamy, że papier lakie-
rowany i powleczony folią wrzucamy 
do pojemnika żółtego.

Podobnie palety transportowe są 
wątpliwym materiałem na drewno 
opałowe. Zdarzają się wprawdzie pa-
lety wykonane z surowego drewna, 
niczym nie impregnowane – takie 
spokojnie można by spalić, jednak 
rozpoznać je może być trudno, gdyż 
należy pamiętać, iż nie wszystkie im-
pregnaty zostawiają widoczny ślad 
na drewnie. Palety mogą być tak-
że ubrudzone substancjami, które 
na nich transportowano - niedobrze 
zwłaszcza, jeśli są to na przykład 
farby olejne lub lepik asfaltowy. Dla 
pewności – miejsce palety jest rów-
nież z dala od domowej kotłowni.

Czego NIE WOLNO spalać w domu i w ogrodzie?

STRAŻ MIEJSKA 
oraz uprawnieni do tego 
urzędnicy mają prawo 
wejść na teren prywat-
nej nieruchomości 
lub na teren firmy. Odmowa 
ich wpuszczenia stanowi 
wykroczenie i podlega 
karze. Spalanie odpadów 
może kosztować nawet 
kilka tysięcy złotych, 
jeśli sprawa trafi do sądu.
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dłem styrenu, który zwiększa ryzyko 
chorób układu oddechowego. Pod-
czas spalania PCV wydziela się trują-
cy chlorowodór, a pochodzący ze spa-
lania gąbek oraz myjek poliuretan 
powoduje przedostanie się do powie-
trza żrącego cyjanowodoru. Oprócz 
tego podczas spalania odpadów w do-
mowych piecach powstają dioksyny 
(trucizna silniejsza od strychniny) 
oraz metale ciężkie, powodujące 
zmiany nowotworowe, anemię i za-
burzenia snu. Niepełne spalanie wę-
gla i drewna również jest przyczyną 
emisji wielu szkodliwych substan-
cji. Dlatego tak ważny podczas spa-
lania paliw jest odpowiedni dostęp 
tlenu niezbędnego do tego procesu.

Wprowadzanie dużych ilości za-
nieczyszczeń do powietrza z niskich 
kominów na terenie zwartej zabudo-
wy jest przyczyną powstawania tzw. 
smogu, charakteryzującego się wy-
stępowaniem łącznie nienaturalnych 
zanieczyszczeń powietrza (źródłem 
których jest właśnie niska emisja) 
oraz niekorzystnych naturalnych zja-
wisk atmosferycznych.

Smog jest mieszaniną szkodli-
wych substancji – pyłu o średnicy 
do 2,5 µm, pyłu o średnicy do 10 µm 
(w skład, którego wchodzą wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatycz-
ne oraz metale ciężkie), dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu, tlenku wę-
gla II oraz benzenu. Źródłem tych 
substancji są nieekologiczne meto-
dy ogrzewania budynków, spaliny 
samochodowe, spalanie śmieci oraz 
przemysł. Powstawaniu smogu sprzy-
jają określone warunki atmosferycz-
ne – brak wiatru, duża wilgotność 
i układ wyżowy. Najczęściej obser-
wowany jest w miastach położonych 
w dolinach tj. Kraków czy Zakopane. 
Czechowice-Dziedzice znajdujące 
się w kotlinie oświęcimskiej rów-
nież borykają się z tym problemem.

Warto pamiętać, że smog nie jest 
związany tylko z okresem jesienno-
-zimowym. Wyróżniamy jego dwa ro-
dzaje – londyński i typu Los Angeles. 
Smog londyński występuje od listopa-
da do stycznia, podczas inwersji tem-
peratur w strefie umiarkowanej. 
W jego skład wchodzą dwutlenek 

Jakość powietrza zależy od ilości zanieczyszczeń pochodzących 
nie tylko z działalności człowieka, ale także z naturalnych zjawisk 
przyrodniczych. Jednak największym źródłem zanieczyszczeń 
powodowanym działalnością człowieka jest spalanie paliw. 

Walczymy ze SMOGIEM!CZYSTE 
POWIETRZE
w gminie
Gmina złożyła wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w sprawie 
realizacji Programu CZYSTE 
POWIETRZE i będzie 
pomagać mieszkańcom 
pozyskiwać dofinansowa-
nie na wymianę pieców 
i termomodernizację domów.

Na skutek procesów naturalnie 
zachodzących w przyrodzie oraz 
w wyniku działalności człowieka 
do powietrza dostają się liczne za-
nieczyszczenia (stałe, ciekłe i ga-
zowe), nazywane emisją. Emisje 
dzielimy na wysoką i niską. Emi-
sja wysoka związana jest z komi-
nami o wysokości powyżej 40 m. 
Niska emisja związana jest z dzia-
łalnością człowieka – piecami do-
mowymi, kotłowniami, komuni-
kacją oraz wypalaniem traw. Może 
mieć ona charakter zorganizowa-
ny (kominy, wyrzutnie wentylacyj-
ne) lub niezorganizowany (pożary, 
hałdy). Dodatkowo, rozróżniamy 
dwa rodzaje niskiej emisji – tzw. 
powierzchniową, czyli wprowa-
dzanie zanieczyszczeń do powie-
trza z kominów o wysokości po-
niżej czterdziestu metrów, oraz 
liniową, źródłem której głównie 
jest transport samochodowy. Na-
leży też wspomnieć o emisji tzw. 
niezorganizowanej, spowodowa-
nej wszelkiego rodzaju pożarami, 
awariami czy pracami polowy-
mi (np. w rolnictwie), wybucha-
mi wulkanów (nawet na drugiej 
półkuli) czy przemieszczanie się 
piasku znad... Sahary.  Szacuje się 
jednak, że 90% emisji spowodo-
wane jest działalnością człowieka.

Na skutek wprowadzania 
do atmosfery zanieczyszczeń zo-
staje zachwiana naturalna rów-
nowaga pomiędzy ilością wpro-
wadzanych i usuwanych z niej 
zanieczyszczeń. Pył pochodzący 
z niskiej emisji jest bardziej tru-
jący niż ten pochodzący z prze-
mysłu, co jest spowodowane nie-
pełnym spalaniem zachodzącym 
w domowych paleniskach oraz 
osadzaniem się jego produktów 
w najbliższym otoczeniu człowie-
ka. To właśnie z domowych ko-
tłowni pochodzą najgroźniejsze 
zanieczyszczenia powietrza tj. 
dioksyny, furany i metale ciężkie, 
które nie tylko dostają się do po-
wietrza, którym oddychamy ale 
także osadzają na roślinach oraz 
zbiornikach wodnych. Plastikowe 
kubki i styropianowe tacki są źró-

W przypadku pozytywnego rozpa-
trzenia wniosku oraz dopełnieniu 
formalności, program będzie realizo-
wany przez Urząd Miejski – Centrum 
Edukacji Ekologicznej (ul. Kotuliń-
skiego 2). Obecnie gmina oczekuje 
na finalizację porozumienia z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach dotyczącego wspólnej 
realizacji programu. Porozumienie 
zostało już podpisane przez WFO-
ŚiGW, a mogło zostać przygotowane 
dopiero po podpisaniu umowy tech-
nicznej WFOŚiGW z NFOŚiGW (naro-
dowy fundusz jest głównym operato-
rem programu).

Program dotyczy m.in. wymia-
ny starych pieców i kotłów na pa-
liwo stałe oraz termomodernizacji 
budynków jednorodzinnych i  jest 
skierowany do właścicieli lub współ-
właścicieli jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych, a ma na celu zmniej-
szenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń, które do-
stają się do atmosfery. Dofinansowa-
nie ma formę dotacji, która będzie 
udzielana przez WFOŚiGW, a gmi-
na będzie pełnić funkcje informa-
cyjne oraz pośredniczyć i pomagać 
wnioskodawcom w składaniu wnio-
sków o dofinansowanie, jak również 
pomagać w rozliczaniu projektu. 

Więcej informacji – wkrótce 
na  stronie internetowej gminy.  (Red.) ¢
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ogrzewania jest prawidłowo zapro-
jektowana i wykonana, to wtedy 
możemy mówić o wysokosprawnej 
i czystej produkcji ciepła użytkowe-
go – tzw. „dobrym spalaniu” (w od-
różnieniu do „złego spalania”, które 
przebiega w sposób niecałkowity). 

Negatywne efekty złego spalania 
są tym większe, im gorsza jest jakość 
spalanego paliwa. Aby zapewnić 
całkowite i zupełne spalanie pali-
wa w urządzeniu grzewczym należy 
spełnić cztery podstawowe warunki 
– dostarczyć odpowiednią ilość tlenu 
(powietrza) do spalania i zapewnić 
jego wymieszanie z powstającymi lot-
nymi produktami odgazowania stałe-
go paliwa, odpowiednio wysoką tem-
peraturę w palenisku, jak również 
wystarczający czas przebywania sub-
stancji spalonych w strefie spalania. 

Bezpośredni wpły w zarów-
no na mieszanie, jak i dostarcza-
nie powietrza do komory spalania, 
ma ciąg kominowy – szczególnie 
w przypadku większości małych 
urządzeń grzewczych pracujących 
bez wentylatora wyciągowego. Przy 
zbyt małej ilości powietrza nastę-
puje wspomniane niecałkowite 
spalanie (a ponadto nadmierna 
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siarki, tlenek azotu, tlenek węgla, 
sadza i pyły. Smog typu Los An-

geles powstaje w strefie subtropikal-
nej w miesiącach letnich. Składa się 
z tlenków węgla, azotu i węglowodo-
rów, które ulegając reakcjom fotoche-
micznym przekształcają się w azotan 
nadtlenku acetylu, 
aldehydy i ozon. 
Smog wpływa ne-
gatywnie na całą 
przyrodę, nie tylko 
na człowieka ale 
również zwierzęta 
i rośliny. Do głów-
nych schorzeń, któ-
r yc h  p o w s t a n i u 
sprzyja zjawisko 
smogu należą m.in. 
schorzenia układu 
oddechowego (ka-
szel, chrypka, dusz-
ności, stany zapalne 
i zwiększona podat-
ność na infekcje, 
wzrost ryzyka astmy 
i obturacyjnej cho-
roby płuc), zmniej-
szona tolerancja 
wysiłku, alergie, 
schorzenia ukła-
du krążenia (zabu-
rzenia pracy serca, 
wzrost ciśnienia), 
podrażnienia spojó-
wek, przyspieszenie 
starzenia się skóry.

N a j w i ę k s z y 
udział w całkowitej 
emisji zanieczysz-
czeń niebezpiecz-
nych dla zdrowia 
i środowiska mają 
m.in. pyły, tlenki 
węgla, benzo(α)pi-
ren, dioksyny i fu-
rany. Jednym z ich 
źródeł są małe, przestarzałe instala-
cje do spalania paliw stałych w bu-
dynkach mieszkalnych. Wysokość 
kominów, do których są podłączone, 
zazwyczaj nie przekracza 10 metrów, 
stąd też oddziałują one bezpośrednio 
na nasze otoczenie i na nas samych.

Przyczyną złej pracy instalacji jest 
również stosowanie najtańszych pa-
liw stałych, spalanie mokrego drew-
na, zła praktyka spalania odpadów 
komunalnych czy „duszenie pieca” 
przez ograniczenie dostępu tlenu. 
Poważnym problemem jest również 
brak wiedzy i świadomości właści-
cieli starych urządzeń grzewczych 
na paliwa stałe o bardzo dużym za-
grożeniu, jakie stwarza ich użytkowa-
nie dla zdrowia.

Szczególnie szkodliwymi zanie-
czyszczeniami są wielopierścienio-
we węglowodory aromatyczne oraz 

pył (w tym sadza), a szczególnie jego 
drobne ziarna (PM10, PM2,5 i PM 1 
– wartość wskaźnika PM odpowiada 
średnicy ziarna w µm). PM10 ma zdol-
ność trwałego zawisania w powietrzu, 
mniejszy PM2,5 może swobodnie pe-
netrować nasze górne drogi oddecho-

we, natomiast PM1 
– jeśli dotrze do na-
szych pęcherzyków 
płucnych – może 
swob o dnie  wni-
kać do krwiobiegu. 
Z tych też powodów 
emisję pyłu łączy 
się bezpośrednio 
z chorobami układu 
oddechowego i krą-
żenia (zawały, uda-
ry mózgu, rak płuc 
itp.), a substancjom 
chemicznym za-
wartym w pyle przy-
pisuje się również 
odpowiedzialność 
za alergie. Światowa 
Organizacja Zdro-
wia (WHO) ocenia, 
że wskutek niskiej 
emisji powodowa-
nej przez zabudo-
wę mieszkaniową 
w Polsce co  roku 
p r z e d w c z e ś n i e 
umiera około 48 
tysięcy ludzi. Nie-
zmiernie ważna jest 
powszechna świa-
domość i dbałość, 
aby ogrzewanie na-
szych domostw nie 
powodowało nega-
tywnych skutków 
śro dowiskow ych 
i  z d r o w o t n y c h .
Emisja zanieczysz-
czeń ze spalania 

paliw zależy zarówno od technologii 
spalania, jak i rodzaju spalanego pa-
liwa. Od tego co i jak spalamy zale-
ży skład i ilość powstających spalin 
i popiołu. Nowoczesne, zautomaty-
zowane kotły opalane paliwami sta-
łymi osiągają sprawność ponad 90 
procent, co w porównaniu z „trady-
cyjnymi” kotłami z ręcznym załadun-
kiem paliwa (o średniej sprawności 
poniżej 50%) pozwala nie tylko po-
ważnie ograniczyć emisję toksycz-
nych zanieczyszczeń, ale i znacząco 
zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jeżeli 
urządzenie grzewcze ma nowoczesną 
konstrukcję, jego moc nominalna do-
brana jest do zapotrzebowania bu-
dynku oraz jest wyposażone w układ 
automatycznego podawania paliwa 
i powietrza, a także jeśli podłączo-
ne jest do odpowiednio dobranego 
komina, a instalacja centralnego 

Pyły
Pył PM10 składa się z mieszaniny 
cząstek zawieszonych w powietrzu, 
będących mieszaniną substancji 
organicznych i nieorganicznych. 
Pył zawieszony zawiera substancje 
toksyczne, takie jak wielopierścienio-
we węglowodory aromatyczne (np. 
benzo-α-piren), metale ciężkie oraz 
dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera 
cząstki o średnicy mniejszej niż 10 
mikrometrów, które mogą docierać 
do górnych dróg oddechowych i płuc. 

Największą emisję pyłów po-
woduje spalanie węgla w starych 
i często źle wyregulowanych kotłach 
i piecach domowych. Spalanie od-
padów w tych kotłach, które choć 
jest nielegalne i powoduje poważne 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest 
praktykowane przez niektórych 
mieszkańców. Emisja pyłów powo-
dowana jest również przez przemysł, 
szczególnie energetyczny, chemicz-
ny, wydobywczy i metalurgiczny, ale 
ze względu na wysokość emitorów, 
stosowane filtry, zautomatyzowany 
proces spalania oraz obowiązu-
jące przepisy prawne regulujące 
dopuszczalne wartości emisji, źró-
dła te mają zwykle dużo mniejszy 
wpływ na jakość powietrza.
Pyły o średnicy poniżej 10 mikro-
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Aby zaoszczędzić do-
mowe finanse i ograni-
czyć zapotrzebowanie 
na ciepło, należy mieć 
odpowiednią instalację 
grzewczą oraz stosować 
dobre paliwo i prawidłowy 
proces spalania. Wpłynie 
to nie tylko na nasz kom-
fort i zasobność portfela, 
ale również na zmniejszo-
ną emisję zanieczysz-
czeń i zdrowie – Twoje, 
Twoich dzieci i sąsiadów.
Emitując gęsty dym 
ze swojego komina można 
mieć pewność, że jest to 
NIEDOPALONE PALIWO, 
które uciekając przez ko-
min truje nas i naszych 
sąsiadów, naraża nas też
na STRATY FINANSOWE.
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Palenie metodą „od góry” można stoso-
wać w piecach, które mają wlot powietrza 
pod rusztem, a wylot spalin u góry paleni-
ska (m.in. kotły z poziomymi wymiennika-
mi, kotły z pionowymi wymiennikami, kotły 
z nadmuchem, kominki, piece na drewno). 
Nie pali się od góry w piecach i kotłach, 
w których wylot spalin z paleniska znaj-
duje się pod paliwem (np. kocioł dolnego 
spalania, kocioł górno-dolny). Zarówno 
węgiel (drobny i grubszy) jak i drewno czy 
brykiet mogą być wykorzystywane do pale-
nia od góry. Ważne aby sam piec, miejsce 
w którym stoi oraz komin były prawidłowo 
przygotowane. Należy pamiętać o prawi-
dłowej wentylacji kotłowni, prawidłowym 
i regularnym czyszczeniu komina oraz 
sprawnym i wyczyszczonym samym kotle, 
a w szczególności poprawnym połączeniu 
go z kominem. Na paleniu bez dymu można 
zaoszczędzić nawet do 30% opału.

Stosując palenie „od góry” przenosi się 
żar z dołu na górę paleniska. Przesuwa się on 
sukcesywnie ku dołowi, a dym wydostający się 
z dolnych warstw opału, przechodząc przez żar 
przechodzi praktycznie całkowite spalanie. 
Dym wychodzący z komina jest praktycznie 
przeźroczysty, a emisja pyłów spada nawet 
o 50%. Przy tym typie palenia, przygotowując 
palenisko, rozpałkę układa się na górze opału, 
węgiel lub drewno układane są w kolejności 
od najgrubszych do najcieńszych (najdrob-
niejszych) patrząc od dołu. Na górze węgla 
należy ułożyć grube drewno, najlepiej tak aby 
pokryło całe palenisko, a na nim, na środku 
warstwę drewna z cieńszych patyków w tzw. 
„kratkę”, do której środka trzeba włożyć pod-
pałkę. Opał należy ułożyć do około połowy po-
jemności paleniska. Ważne jest odpowiednie 
doprowadzenie powietrza, zarówno w piecach 
bez nadmuchu jak i z nadmuchem. Powietrze 
jest ważne, aby substancje lotne z paliwa były 
spalane. Palenie od góry jest paleniem cyklicz-
nym jednak można w ten sposób palić rów-
nież bez wygaszania np. dokładając od boku 
przed dołożeniem przegarniając żar na jedną 
stronę rusztu i dokładając paliwo na pusty 
ruszt obok żaru (tzw. palenie kroczące – me-
toda pośrednia między rozpalaniem od góry, 
a tradycyjnym zasypywaniem żaru świeżym 
opałem) lub dokładając małymi porcjami, tak 
aby zaraz po dołożeniu w palenisku pojawiły 
się płomienie. Jak już wspomniano kocioł po-
trzebuje odpowiedniego dopływu powietrza. 
Musi go być taka ilość aby na wierzchu zasypu 
był cały czas żar i płomienie, jeśli będzie go 
za mało żar wygaśnie i zacznie wydobywać 
się siwy dym, nie może go być również zbyt 
dużo aby płomienie nie były zbyt wysokie. 

Stosując każdą metodę palenia nie należy 
zapominać o względach bezpieczeństwa. Nie-
bezpieczny jest nie tylko sam ogień ale również 
wydobywający się dym i czad. Zwracajmy na to 
uwagę szczególnie w okresach grzewczych, 
kiedy stają się one szczególnie groźne. ¢ 
(JOANNA ZĄBEK, na podst. CZYSTEOGRZEWANIE.PL) 

emisja zanieczyszczeń i straty 
ekonomiczne związane z niedo-

paleniem paliwa), natomiast przy 
zbyt dużej ilości dostarczanego 
powietrza z kolei występuje strata 
ciepła związana z wyprowadze-
niem podgrzanego powietrza wraz 
ze spalinami (tzw. strata kominowa).

Jakość paliwa jest kluczowym 
elementem prowadzącym do uzy-
skania czystego powietrza, a jego pa-
rametry powinny być dostosowane 
do wymagań technicznych urządze-
nia grzewczego. Bardzo ważna jest 
tzw. technika spalania (zarówno or-
ganizacja procesu spalania w urzą-
dzeniu grzewczym, jak i przewód 
spalinowy – komin) oraz obsługa 
urządzenia grzewczego. Należy pa-
miętać, iż dobra jakość paliwa gwa-
rantuje dłuższą żywotność pieca. 
Wysoka zawartość wilgoci w opa-
le w połączeniu z pyłem powoduje 
powstawanie uciążliwych osadów 
na ścianach kotła, a osad na po-
wierzchniach wymiennikowych przy-
czynia się do wzrostów oporów ciepl-
nych, a także do spadku sprawności 
i wydajności urządzenia. Ponadto, 
wysoka zawartość siarki w paliwie 
powoduje powstanie tlenku siarki, 
który – w połączeniu z wilgocią – two-
rzy silnie korozyjny kwas siarkowy. 

Ciągły, dynamiczny rozwój no-
wych technologii daje nam nowo-
czesne możliwości do walki z zanie-
czyszczeniami, w tym ze smogiem. 
Służą temu m.in. programy ograni-
czenia niskiej emisji czy wymiany 
tzw. kopciuchów, a zespoły naukow-
ców i inżynierów pracują nad coraz 
to nowymi rozwiązaniami w walce 
z zanieczyszczeniami powietrza.  
Również sama natura daje nam na-
rzędzia do zmagań z wrogiem, stwo-
rzonym tak naprawdę przez nas sa-
mych, a niszczącym naszą planetę. 
Niektóre gatunki roślin w większym 

stopniu niż inne pochłaniają zanie-
czyszczenia. Należą do nich m.in. 
dracena i sansewiera, powszechnie 
dostępne w sklepach oraz inne ga-
tunki roślin doniczkowych, z których 
każdy z nas może w swoim domu 
czy miejscu pracy stworzyć zielo-
ną wyspę. Przede wszystkim warto 
jednak sadzić drzewa. Segreguj-
my śmieci oraz zwracajmy uwagę 
na to czym i jak palimy w naszych 
piecach. Zacznijmy od siebie i swo-
jego najbliższego otoczenia. Będzie 
to kropla w morzu potrzeb walki 
ze smogiem i zanieczyszczeniami 
powietrza, ale jeśli my sami się w nią 
włączymy, mamy szansę ją wygrać.  

Warto pamiętać, że na terenie ca-
łego Śląska, a więc i w naszym mie-
ście, obowiązuje uchwała Sejmiku 
województwa śląskiego zakazująca 
spalania mułu i flotu oraz drewna 
i innej biomasy o wilgotności powy-
żej 20%. Reguluje ona również wy-
magania jakie muszą spełniać piece 
na paliwo stałe. Zarówno piece wę-
glowe jak i kominki. Piece, które nie 
spełniają normy emisyjności 3 lub 
wyższej, a starsze niż 10 lat muszą 
zostać zastąpione innym źródłem 
ciepła już do końca roku 2021. Warto 
skorzystać z nowoczesnych źródeł – 
tzw. energii odnawialnej – i z rozwią-
zań związanych z wykorzystaniem 
takich źródeł ciepła, jak pompa ciepła 
i fotowoltaika, a dobrą metodą zwięk-
szenia efektywności energetycznej 
budynku jest termoizolacja. Można 
przy tym skorzystać z możliwości, ja-
kie dają dofinansowania z programu 
gminnego (w naszej gminie obecnie 
trwa realizacja projektu pn. „Program 
poprawy jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwa-
rzaniu energii na terenie Gminy (...)”, 
o czym pisaliśmy już na łamach biule-
tynu) czy też programów rządowych. 
(WIOŚ, OS/UM, JOANNA ZĄBEK | MAREK SZKOWRON, Red.) ¢
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metrów absorbowane są w górnych 
drogach oddechowych i oskrzelach. 

Inhalowane do płuc mogą powodować 
różne reakcje ze strony ustroju np. ka-
szel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, 
szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. 
Przyczyniają się do zwiększenia zagroże-
nia infekcjami układu oddechowego oraz 
występowania zaostrzeń objawów chorób 
alergicznych np. astmy, kataru siennego 
i zapalenia spojówek. Nasilenie objawów 
zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu 
w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatko-
wego narażenia na czynniki pochodzenia 
środowiskowego oraz zwiększonej podat-
ności osobniczej. Drobne frakcje pyłów 
mogą przenikać do krwioobiegu, a dłuż-

sze narażenie na wysokie stężenia pyłu 
może mieć istotny wpływ na przebieg 
chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub 
nawet zwiększać ryzyko zachorowania 
na choroby nowotworowe, szczególnie 
płuc. Dane świadczą o ujemnym wpływie 
inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet cię-
żarnych oraz rozwijającego się płodu (ni-
ski ciężar urodzeniowy, wady wrodzone, 
powikłania przebiegu ciąży). Szczególnie 
szkodliwe są pyły o średnicy poniżej 2,5 
mikrometra (tzw. pyły drobne), które ab-
sorbowane są w drogach oddechowych 
i mogą również przenikać do krwi. One 
również mogą powodować kaszel, trudno-
ści z oddychaniem i zadyszkę, szczegól-
nie w czasie wysiłku fizycznego. (WIOŚ) ¢
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Jeśli palisz, pal od góry!
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skiego, ul.  Chałupni-
cza, ul .   Chrobrego, 
ul. Cmentarna, ul. Czy-
sta, ul.   Dojazdowa, 
ul.  Dolna, ul.  Głowac-
kiego, ul.  Górnicza – 
droga dwukierunkowa 
od przejazdu kolejo-
wego w stronę kopalni, 
ul. Grabowicka, ul. Ja-
giellońska – na odcin-
ku od u. Sobieskiego 
do ul. Legionów, ul. Ja-
sna, ul.  Kasprowicza, 
ul. Klasztorna – na od-
cinku od ul. Legionów 
do ul.  Sobieskiego, 
ul.  Koł łątaja – oraz 
łącznik przed Urzę -
dem Miejskim oraz 
rej. Wydziału Komu-
nikacj i ,  u l .   Konop -
nick iej ,  ul .   Kopcia , 
u l .   K raszewsk iego, 
ul.  Królowej Jadwigi, 

ul. Krzanowskiego, ul. Łagodna, ul. Młyńska 
– na odcinku od ul. Kolejowej do końca drogi, 
ul.  Moniuszki – na odcinku od ul.  Targowej 
do ul. Konopnickiej, ul. Nad Białką – na odc. 
do przychodni, ul.  Ogrodowa, ul.  Parkowa, 
ul. Piasta, ul. Polna, ul. Reymonta, ul. Rumana, 
ul.  Sienkiewicza, ul.  Stawowa – na odcinku 
od ul. Zielonej do ul. Ligockiej, ul. Studencka, 
ul. Szarych Szeregów, ul. Targowa – oraz łącz-
nik pomiędzy ul. Targową a ul. Sobieskiego, 
ul. Topolowa, ul. Wenecka – od ul. Waryńskie-
go do ul. Piasta, ul. Zielona, ul. Żeromskiego, 
ul. Żwirki i Wigury. 
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul.  Agrestowa oraz boczna do budynku 1a, 
5a (odcinek drogi gminnej), ul.  Baczyńskie-
go, ul. Baduszkowej, ul. Bajeczna, ul. ks. Ba-
rabasza (droga osiedlowa), ul.  św. Barbary, 
ul. Boczna, ul. Braci Koźbów, ul. Braci Sofków, 
ul. Braterska, ul. Bratnia, ul. Brzechwy, ul. Cho-
pina, ul. Dożynkowa, ul. Drzymały – na odcin-
ku od ul. Górniczej do końca drogi, ul. Dział-
kowa, ul. Fałata, ul. Fredry, ul. Gałczyńskiego, 
ul. Gołębia, ul. Górna, ul. Hoża, ul. Hutnicza, 
ul.  Jagiellońska – na odcinku od ul.  Klasz-
tornej do ul.  Sobieskiego, ul.  Jeżynowa, 
ul.  Karłowicza, ul.  Karolinki, ul.  Kasprzaka, 
ul. Klasztorna – na odcinku od ul. Sobieskiego 
do ul. Mickiewicza, ul. Kochanowskiego, droga 
osiedlowa łącząca ul.  Kołłątaja i ul.  Żerom-
skiego, ul. Korczaka, ul. Kossaka – do nr 17, 
ul.  Kościuszki, ul.  Krasińskiego, ul.  Krótka, 
ul. Lenartowicza, ul. Ligonia, ul. Liszki, ul. Lom-
py, ul.  Makuszyńskiego, ul.  Malczewskiego, 
ul. Malinowa, ul. Matejki, ul. Marianki, ul. Ma-
rzanny, ul. Miarki, ul. Moniuszki, ul. Morcinka, 
ul. Nad Wisłą, ul. Norwida, ul. Okrzei, ul. Orka-
na, ul. Piasta – boczne – dwie drogi pomię-
dzy ul.  Legionów a ul.  Piasta, ul.  Pionkowa, 
ul.  Pochyła, ul.  Pogodna, ul.  Porzeczkowa, 
ul.  Poziomkowa, ul.  Puszkina, ul.  Przejścio-
wa, ul.  Radosna, ul.  Reja, ul.  Hr. Renarda, 
ul. Równa, ul. Sadowa, ul. Szkolna – boczna 
pomiędzy ul.  Narutowicza a szkołą, ul.  ks. 

Skargi, ul. Słoneczna, ul. Smolna, ul. Sobótki, 
ul. Spokojna – od ul. Mazańcowickiej, ul. Staf-
fa, ul. Stalmacha, ul. Staszica, ul. Strażacka, 
ul. Szymanowskiego, ul. Tetmajera, ul. Tęczo-
wa, ul. Truskawkowa, ul. Wenecka, ul. Wesoła, 
ul.  Wiankowa, ul.  Wiejska, ul.  Wieniawskie-
go, ul.  Witkiewicza, ul.  Wiślana, ul.  Wodna 
– na odcinku od ul. Stawowej do ul. Ligockiej, 
ul. Wybickiego, ul. Wysockiego, ul. Zachodnia, 
ul. Zacisze, ul. Żużlowa, ul. Źródlana, boczna 
ul. Dolnej (pierwsza w prawo od ul. Drzyma-
ły), boczna ul.  Drzymały (za PKM), boczna 
ul. Górniczej w rejonie skrzyżowania z drogą 
powiatową, boczna łącznik pomiędzy ul. Drzy-
mały i ul.  Grabowicką, boczna ul.  Kossaka 
od nr 2 do nr 6 (ulica ślepa), boczna ul. Kossa-
ka od nr 10 w kierunku ul. Baczyńskiego (ulica 
ślepa), boczna pomiędzy ul.  Niepodległości 
i ul.  Prusa, boczna pomiędzy ul.  Ogrodową 
i ul. Niepodległości, boczna ul. Porzeczkowej 
w rejonie nr 19 za nr 19f, boczna ul. Sado-
wej w rejonie nr 11 i 13, boczna ul. Sadowej 
w rejonie nr 19 i 21, boczna ul.  Szymanow-
skiego, boczna ul. Topolowej, boczna ul. Trau-
gutta na wysokości ul.  św. Barbary, łącznik 
od ul.  Braci Koźbów do ul.  Krótkiej, łącznik 
pomiędzy ul. Braterską a ul. Dożynkową, łącz-
nik pomiędzy ul. Ligocka – ul. Sobótki, łącznik 
od ul. Grabowickiej w rejonie nr 32 do budynku 
przy ul. Sadowej 9, łącznik od ul. Nad Białką 
do szkoły. 
Chodniki: 
ul. Asnyka, ul. Francuska, ul. Nad Białką, ul. Le-
gionów – parking w rejonie skrzyżowania 
z ul. Bratnią.

 STREFA II
CZECHOWICE-DZIEDZICE 
POŁUDNIE

DROGI POWIATOWE:
Drogi odśnieżane w 3 standardzie:
ul. Bestwińska, ul. Kopernika – od ul. Legio-
nów do ul.  hr. Kotulińskiego, ul.  Legionów 
– od granicy Bielska-Białej do ronda AKiNSZ, 
ul. Ligocka – od DK-1 do ul. Mazańcowickiej, 
ul. Łukasiewicza – od ul. Prusa do ul. Legio-
nów, ul.  Mazańcowicka – od ul.  Ligockiej 
do ronda AKiNSZ. 
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul. Lipowska – od ul. Legionów do DK-1, ul. Łu-
kasiewicza – od początku drogi do ul. Prusa, 
ul. Prusa, ul. Zamkowa.
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul. Mazańcowicka – od ul. hr. Kotulińskiego 
do DK-1, ul.  Lipowska – od DK-1 do końca 
drogi.
Chodniki:
ul.  Bestwińska, ul.  Kopernika, ul.  Legionów, 
ul. Lipowska – wraz z zatokami parkingowymi, 
ul. Łukasiewicza, ul. Mazańcowicka, ul. Prusa.

DROGI GMINNE:
Drogi odśnieżane w 3 standardzie:
ul.  Łukowa – na odcinku od ul.  Legionów 
do ul. Łukasiewicza, ul. hr. Kotulińskiego.
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul.  Beskidzka, ul.  Chmielna, ul.  Cicha – 

  STREFA I
CZECHOWICE-DZIEDZICE 
PÓŁNOC I CENTRUM

DROGI POWIATOWE
Drogi odśnieżane w 3 standardzie:
ul. Legionów – od ronda AKiNSZ do DK-1.
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul.  Górnicza – od ul.  Drzymały do ul.  Ka-
niowskiej, ul.  Górnicza – od ul.  Kaniowskiej 
do ul. Węglowej, ul. Drzymały, ul. Kaniowska, 
ul.  Narutowicza, ul.  Szkolna, ul.  Traugutta, 
ul. Węglowa – od lotniska do DK-1.
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul.  Legionów – od DK-1 do końca drogi, 
ul.  Węglowa – od DK-1 do ul.  Legionów.
Chodniki: 
ul.  Kaniowska, ul.  Legionów, ul.  Szkol-
na ,  ul .   Traugut ta ,  ul .   War yńsk iego – 
od DK-1 do przejazdu kolejowego, ul. Węglowa.

DROGI GMINNE:
Drogi odśnieżane w 3 standardzie:
ul.  Barlickiego – na odcinku od ul.  Niepod-
ległości do ul.  Słowackiego, ul.  Górnicza – 
drogi jednokierunkowe, ul.  Kolejowa, ul.  Mi-
chałowicza, ul.  Mickiewicza, ul.  Młyńska 
– na odcinku od ul. Legionów do ul. Kolejowej, 
ul. Niepodległości, ul. Paderewskiego, ul. Pił-
sudskiego Marsz., ul. Słowackiego – na od-
cinku od ul. Niepodległości do ul. Barlickiego, 
ul. Sobieskiego, ul. Towarowa oraz cała pętla 
prowadząca na wiadukt ul. Traugutta, ul. Wy-
spiańskiego. 
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul. Asnyka, ul. ks. Barabasza, ul. Barlickiego – 
na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Kraszew-
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Akcja ZIMA
Tradycyjnie, wraz z nadejściem SEZONU 
ZIMOWEGO podajemy na łamach biuletynu 
strefy, standardy i zasady odśnieżania, 
jakie obowiązują na drogach gminnych 
i powiatowych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
Warto – zanim zadzwoni się z interwencją – 
zapoznać się z zasadami odśnieżania i mieć 
wiedzę, w jakim standardzie określona 
ulica lub chodnik są utrzymywane.

ULICE, CHODNIKI I PARKINGI 
wchodzące w obręb 
poszczególnych STREF:
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ul. Podkępie od ul. Mazańcowickiej do ul. Sta-
wowej, boczna ul. Potocznej w kierunku Zbi-
jowa, boczna ul. Wodnej za budynkiem nr 94, 
boczna ul. Zajęczej – wałem do nr 2, boczna 
ul. Zajęczej do budynku m.in. nr 38. 
Parkingi: 
ul. Zajęcza w rejonie ul. Zaplecze, ul. Zaplecze 
w rejonie cmentarza.

 STREFA IV
ZABRZEG, 
LIGOTA – MILIARDOWICE 

DROGI POWIATOWE:
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul.  Czechowicka, ul.  Do Zapory, ul.  Granicz-
na, ul.  Ligocka – od granicy gminy do DK-1, 
ul.  Miliardowicka, ul.  Nowy Świat, ul.  Sikor-
skiego, ul. Waryńskiego – do ul. Sikorskiego 
do granicy miasta (Ochodza), ul. Waryńskiego 
– od Ochodzy (granica miasta) do ul. Legio-
nów, ul. Zabrzeska. 
Chodniki: 
ul. Czechowicka, ul. Do Zapory, ul. Miliardowic-
ka, ul. Waryńskiego – na odcinku od przejazdu 
kolejowego do ul. Sikorskiego.

DROGI GMINNE:
Drogi odśnieżane w 3 standardzie:
ul. ks. Janoszka, ul. Korfantego, ul. Pasieczna, 
ul.  Powstańców Śląskich, ul.  Przedszkolna, 
ul. Stadionowa.
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul. Burzej, ul. Gazdy – na odcinku od ul. Do Za-
pory do ul.  Pytla, ul.  Gminna – na odcinku 
od ul. Sikorskiego do ul. Maciejowickiej, ul. Kło-
sowa – na odcinku od ul.  Waryńskiego 
do ul.  Nadwiślańskiej, ul.  Korzeniowskiego, 
ul. Księża Grobel, ul. Leśna, ul. ks. Londzina 
– na odcinku od ul.  Do Zapory w kierunku 
cmentarza, ul. Nadwiślańska, ul. Objazdowa, 
ul. Ogrodników, ul. Ochodzka, ul. Pod Lasem, 
ul. Pytla, ul. Rakowa, ul. Wierzbowa, ul. Zdrowa.
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul. Astrów, ul. Błachuta, ul. Bratków, ul. Bro-
niewskiego, ul.  Brzoskwiniowa, ul.  Cisowa, 
ul.  Cyprysowa, ul.  Czereśniowa, ul.  Czyży-
ków, ul.  Gazdy – od ul.  Pytla do ul.  Space-
rowej, ul.  Gilów, ul.  Grabowa, ul.  Grabowiec, 
ul. Graniczna – na odcinku od ul. ks. Kunza 
do ul. Pszczelarskiej, ul. Grzybowa, ul. Gwieź-
dzista, ul. Iłownicka, ul. Jabłoniowa, ul. Jawo-
rowa, ul. Jelenia, ul. Jemiołowa, ul. Jesienna, 
ul.  Jesionowa, ul.  Jutrzenki, ul.  Klimesza – 
od ul. Leśnej do ul. ks. Janoszka, ul. Kłosowa 
– na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do ul. Kli-
mesza, ul.  Kolista, ul.  Kwiatowa, ul.  Letnia, 
ul. Lisia – do nr 5 – ul. Lisia – do nr 8 i 10, 
ul. ks. Londzina – od nr 2, ul. Łąkowa, ul. Łęż-
na, ul.  Maciejowicka, ul.  Majowa, ul.  Mako-
wa, ul. Mała, ul. Modrzewiowa, ul. Morelowa, 
ul.  Mostowa, ul.  Mościska, ul.  Nad Jasieni-
cą, ul. Oblaska, ul. Orzechowa, ul. Owocowa, 
ul. Ozaista, ul. Piwna, ul. Pod Jazem, ul. Po-
łudniowa, ul.  Poranna, ul.  Ptasia, ul.  Rębi-
sko, ul. Sienna, ul. Skowronków, ul. Słowików, 
ul.  Spacerowa, ul.  Struga, ul.  Śliwkowa, 
ul. Średnia, ul. Świerklocz, ul. Tartaczna, 

(droga osiedlowa), łącznik pomiędzy ul. Tuli-
panów i ul. Storczyków, ul. Zawiła – boczne 
– odcinek 1: od nr 20A do nr 12A, do odcinka 
2; odcinek 2: od nr 16B do nr 14 (ulica ślepa); 
odcinek 3: do budynku Zawiła 7B (ulica ślepa); 
odcinek 4: w rejonie ul. Hiacyntów do ul. Wrzo-
sowej; odcinek 5: od odcinka 4 – w rejonie 
nr 31 do ul.  Zawiłej w rejonie nr 11, ul.  Za-
biele – boczna za ogródkami działkowymi 
do nr 43, ul. Zamkowa – boczna w rejon bu-
dynku nr 32b, ul. Żurawia – boczna naprzeciw 
nr 42, ul. Żurawia – boczna do budynku nr 39, 
ul. Spółdzielcza – boczna do budynku nr 6.
Chodniki: 
ul. Junacka, ul. Łukowa, ul. Kopernika – wokół 
parkingu gminnego aż do kładki, ul. Kopernika 
– parking gminny, ul. Napierskiego.

 STREFA III
CZECHOWICE-DZIEDZICE 
GÓRNE I DOLNE

DROGI POWIATOWE
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul. Kopernika – od ul. hr. Kotulińskiego do DK-
1, ul. Kopernika – od DK-1 do ul. Potok (pętla 
PKM), ul. Kopernika – od pętli PKM do ul. Aka-
cjowej, ul.  Mazańcowicka – od ul.  Ligockiej 
do ul. hr. Kotulińskiego i od DK-1 do granicy 
miasta, ul.  Mazańcowicka – od gr. miasta 
do ul. Bielskiej (Ligota).
Chodniki: 
ul.  Mazańcowicka – na odcinku od DK-1 
do ul. Podrajskiej.
DROGI GMINNE:
Drogi odśnieżane w 3 standardzie:
ul. Przełęczna, ul. Potok. 
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul.  Akacjowa, ul.  Bory, ul.  Cicha, ul.  Koło – 
na odcinku od ul. Bory do ul. Wodnej, ul. Ko-
ścielna, ul.  Lipowa, ul.  Chłopska, ul.  Płaska 
od ul. Mazańcowickiej w rejonie DK-1, ul. Po-
toczna, ul. Starowiejska, ul. Stroma od ul. Pła-
skiej, ul. Szuwary, ul. Wodna – od ul. Ligockiej 
(dwa wjazdy) do ul.  Zajęczej, ul.  Zaplecze, 
ul. Zajęcza, ul. Żbika.
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul. Bukowa, ul. Brzeziny, ul. Cienista, ul. Cier-
nista, ul.  Do Gajówki, ul.  Koło – od ul.  Koło 
wzdłuż stawów, ul. Kościelna (ślepa), ul. Ma-
zańcowicka – na odcinku od ul.  hr. Kotu-
lińskiego do DK-1 (w kierunku biblioteki), 
ul.  Myśliwska, ul.  Pokrewna, ul.  Podkępie, 
ul.  Podrajska, ul.  Potoczna – ślepa, ul.  Raj-
ska, ul.  Rybacka, ul.  Sąsiedzka, ul.  Smocza, 
ul. Sokoły, ul. Stawowa – na odcinku od ul. Li-
gockiej do ul.  Mazańcowickiej, ul.  św. Hu-
berta, ul. Wałowa – od ul. Zajęczej do wału, 
ul.  Wałowa – od skrzyżowania w rejonie 
nr 7 za nr 17, ul. Wałowa – od skrzyżowania 
z ul. Wodną po wale do nr 3, ul. Wiewiórcza, 
ul.  Zaplecze – w rejonie nr 41 do ul.  Cierni-
stej, ul. Zaplecze – w rejonie nr 41 do nr 49, 
ul. Zbijowska, łącznik ul. Chłopskiej – do nr 48, 
boczna ul.  Cienistej, boczna ul.  Do Gajówki, 
łącznik pomiędzy ul. Płaską w rejonie nr 46 
do ul. Smoczej, łącznik pomiędzy ul. Płaską 
za nr 48 do ul.  Smoczej, łącznik pomiędzy 

na odcinku od ul.  Lipowskiej do ul.  Par-
tyzantów, ul. Cienista, ul. Dębowa, ul. Dę-

bowa – boczna za szkołą, ul.  Dworcowa, 
ul. Falista, ul. Hiacyntów, ul. Jodłowa, ul. Ju-
nacka, ul. Kanarków, ul. Komorowicka, ul. Krę-
ta, ul.  Krokusów, ul.  Krucza, ul.  Lipowska 
– boczna za DK-1 w rejonie nr 85 do ul. Świer-
kowickiej, ul. Łukowa – na odcinku od ul. Łu-
kasiewicza do ul.  Falistej, ul.  Napierskiego 
– na odcinku od ul. Legionów do ul. Podlarysz, 
ul. Oliwna, ul. Olszyna, ul. Orzeszkowej, ul. Par-
tyzantów, ul. Pasieki, ul. Pawia, ul. Pocztowa, 
ul. Podlarysz, ul. Przebisniegów, ul. Rzeczna, 
ul. Sosnowa, ul. Świerkowicka, ul. Szwajcar-
ska Dolina, ul. Wąska, ul. Zabiele, ul. Zawiła. 
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul. Agawy, ul. Bażantów, ul. Brzozowa, ul. Bu-
kowa, od ul.  Partyzantów w kierunku DK-1 
(ulica ślepa), ul. Bukowa – od ul. Partyzantów 
w kierunku ul. Lipowskiej (ulica ślepa), ul. Bu-
kowa – od ul. Lipowskiej w kierunku ul. Party-
zantów (ulica ślepa), ul. Chłodna, ul. Chabro-
wa, ul. Cicha – na odcinku od ul. Partyzantów 
do DK-1, ul. Cichy Kącik, ul. Drozdów, ul. Dzię-
ciołów, ul. Fiołkowa, ul. Jaskółcza, ul. Jastrzę-
bia, ul. Jaśminowa – od ul. Lipowskiej – ulica 
ślepa i od ul. Krętej (ulica ślepa), ul. Kamionka, 
ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Komorowicka, 
ul. Konwalii, ul. Krupnicza, ul. Krzywa, ul. Ku-
kułcza – od ul. Pasieki do nr 17, ul. Kukułcza 
– od nr 1 do nr 5, ul.  Kwiecista, ul.  Lauro-
wa, ul.  Nad Młynówką, ul.  Napierskiego – 
na odcinku od ul. Podlarysz do końca drogi, 
ul. Nowa, ul. Orchidei, ul. Puszczyków, ul. Pro-
sta, ul.  Piękna, ul.  Podwale, ul.  Robotnicza, 
ul. Rolna, ul. Różana, ul. Sikorek, ul. Słowicza, 
ul.  Sokola, ul.  Spółdzielcza, ul.  Storczyków, 
ul. Szafranów, ul. Ślepa, ul. Terenowa, ul. Tuli-
panów, ul. Wilcza, ul. Włókiennicza, ul. Wrzoso-
wa – od ul. Legionów (ulica ślepa), ul. Wrzoso-
wa – od nr 12a do nr 14c (wjazd od ul. Zawiłej), 
ul.  Wrzosowa – od ul.  Świerkowickiej (ulica 
ślepa), ul.  Żurawia, ul.  Barlickiego – boczna 
w rejonie „Lidla” do budynku ul.  Barlickiego 
18, ul.  Bestwińska – boczna za garażami 
do budynku ul. Bestwińska 6a,  ul. Bestwiń-
ska – boczna w rejonie „Valeo” do parkingu 
„Kontaktu”, ul.  Bestwińska – boczna rejon 
„Kontaktu” – do budynku ul. Bestwińska 18, 
ul. Brzozowa – łącznik z ul. Klonową – za nu-
merem Klonowa 13a (ulica ślepa), ul. Cienista 
– boczna do nr 25B oraz ul. Cienista – boczna 
do nr 29A, ul. Cienista – boczna do budynku 
nr 15c, ul. Cienista – boczna do budynku nr 16 
i 22, ul. Dębowa – boczna do budynku ul. Dę-
bowa 30a, ul. Dębowa – boczna do budynku 
ul.  Dębowa 44, ul.  Kasztanowa – boczna, 
ul.  Kopernika – boczna (droga do cmenta-
rza), ul.  Lipowska – boczna za budynkiem 
nr 4, ul.  Lipowska – boczna za budynkiem 
nr 8 – kierunek za budynek nr 10e oraz łącz-
nik, ul. Lipowska – boczna do budynku 20c, 
ul. Legionów – boczna naprzeciw kąpieliska, 
ul.  Łukowa boczna pomiędzy nr 32 a nr 40, 
ul.  Łukowa – boczna do nr 52a, ul.  Oliwna 
do budynku nr 27, ul. Pasieki (w rejonie nr 28) 
– boczna za budynek 26a, ul.  Pasieki obok 
nr 172, ul. Pawia – boczna do budynku nr 7, 
ul. Rolna – boczna do budynku nr 14, ul. Ślepa 
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UWAGA! Za odśnieżanie wszyst-
kich dróg publicznych na terenie 
Gminy Czechowice-Dziedzice 
(zarówno dróg gminnych, jak 
i powiatowych) odpowiada gmina:

tel. 32 214 71 37 lub 609 136 222 
(w godzinach pracy Urzędu Miejskiego) 

lub 32 215 54 92 (poza godzinami 
UM oraz w dni ustawowo wolne od pracy)

STREFA I
Północ i Centrum 
SANIT-TRANS Sp. z o.o.
Międzyrzecze Górne 383

STREFA II 
Południe 
EUROVIA POLSKA S.A. 
oddział KRAKÓW sektor BIELSKO-BIAŁA
Międzyrzecze Górne 83

STREFA III
Górne i Dolne 
Kółko Rolnicze 
w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Mazańcowicka 68

STREFA IV 
Zabrzeg i Ligota Miliardowice 
FHU Grzegorz Mol
Zabrzeg, ul. Objazdowa 2

STREFA V
Bronów i Ligota 
PHU Waldemar Glos
Ligota, ul. Niska 12
_________________________________________ 
*) stan na dzień 15.12.2020

Szczegółowy wykaz ulic wchodzących w za-
kres poszczególnych stref oraz standardy 
odśnieżania znajdują się na stronach 14-16.

P r z y p o m i n a m y  r ó w n i e ż , że zgodnie 
z  przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439) obowiązkiem każ-
dego właściciela nieruchomości jest 
uprząnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości  – za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego po-
łożonego bezpośrednio przy granicy nieru-
chomości. Obowiązek ten spoczywa także 
na  współwłaścicielach nieruchomości, 
użytkownikach wieczystych oraz jednost-
kach organizacyjnych i osobach posiada-
jących nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także innych podmiotach 
władających nieruchomością. Za niewypeł-
nianie tego obowiązku grozi mandat karny.

Strefy odśnieżania*Zasady łagodzenia skutków zimy wraz z określonymi standardami 
odśnieżania i usuwania śliskości zimowej

ST
AN

DA
RD

OPIS
stanu utrzymania drogi
(dla danego standardu)

DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU

po ustaniu 
opadów śniegu

od stwierdzenia występowa-
nia zjawiska atmosf. 

przez kierującego zimowym 
utrzymaniem lub powzięcia 

przez niego uwiarygod-
nionych informacji o jego 

wystąpieniu

3
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na skrzyżowaniach 
z drogami, łukach poziomych, skrzyżo-
waniach z koleją, odcinkach o pochyleniu 
powyżej 4%, przystankach autobusowych, 
miejscach zalesionych, miejscach w pobli-
żu zbiorników wodnych oraz na mostach 
i wiaduktach.
Nie powinno dopuszczać się przerw 
w ruchu.

Zaleganie luźnego śniegu 
- do 6 godz.
Śnieg zajeżdżony
- występuje.
Zaspy, języki śniegowe
- lokalnie, do 6 godz.

Gołoledź, szron, sadź, 
lodowica
- do 5 godz.
Śliskość pośniegowa
- do 6 godz.

4
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydują-
cych o możliwości ruchu.

Zaleganie luźnego śniegu 
- do 8 godz.
Śnieg zajeżdżony oraz 
języki śniegowe
- występują.
Zaspy - do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 8 godz.

Gołoledź i lodowica
- do 8 godz.
Śliskość pośniegowa
- do 10 godz.

5
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp 
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu 
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydują-
cych o możliwości ruchu. 

Zaleganie luźnego śniegu 
- do 16 godz.
Śnieg zajeżdżony, nabój 
lodowy - występują.
Zaspy - do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.

Gołoledź i śliskość 
pośniegowa 
- do 8 godz.

ul. Widna, ul. Winogronowa, ul. Wieczorna, 
ul. Wiosenna, ul. Wiśniowa, ul. Włościań-

ska, ul. ks. Wrzoła, ul. Zaciszna, ul. Zakątek, 
ul. Zakole, ul. Zimowa, ul. Ziołowa, ul. Złoci-
sta, ul.  Żabia, boczna ul.  Gazdy – od nr 21 
do nr 27, boczna ul. Gazdy – do przedszkola, 
boczna ul. Gazdy – za budynkiem w rej. nr 7 
za budynek nr 11a, boczna ul. Gilów, boczna 
– łącznik pomiędzy ul.  Korfantego i ul.  Ob-
jazdową, boczna ul.  ks. Londzina, boczna 
ul.  Korfantego – boczna przed ul.  Sienną, 
boczna ul.  Ochodzkiej w rejonie ul.  Waryń-
skiego, boczna ul.  Ochodzkiej w kierunku 
ul.  Rakowej, boczna ul.  Wierzbowej – okoli-
ce torów kolejowych, boczna ul. Wierzbowej 
za ul.  Grabowiec, boczna ul.  Wierzbowej – 
pierwsza w lewo od ul. Waryńskiego, boczna 
ul.  Świerklocz, boczna ul.  Siennej, boczna 
ul.  Rakowej, boczna ul.  Zabrzeskiej, łącznik 
od ul.  Stadionowej do ul.  Gminnej, łącznik 
od ul. Sikorskiego do ul. Korfantego (przedłu-
żenie ul. Siennej), wał rzeczny od ul. Księża 
Grobel do budynku nr 10.
Chodniki:
ul.  ks. Londzina i ks. Janoszka – parking, 
ul. Powstańców Śląskich.

 STREFA V
BRONÓW, 
LIGOTA

DROGI POWIATOWE:
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul. Bielska, ul. Bronowska, ul. Czyża, ul. Długa, 

ul. ks. Kunza, ul. Międzyrzecka, ul. Rolników – 
od ul. Długiej do ul. Bronowskiej, ul. Wapienicka. 
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul. Miodowa, ul. Pszczelarska, ul. Rudzicka. 
Chodniki: 
ul.  Bielska, ul.  Bronowska, ul.  Czyża, ul.  ks. 
Kunza, rejon ronda Pawła Czaderskiego.

DROGI GMINNE:
Drogi odśnieżane w 3 standardzie:
ul. Kolorowa, ul. Kopaniny, ul. Nad Potokiem, 
ul. Woźniacka. 
Drogi odśnieżane w 4 standardzie:
ul. Nabrzeżna, ul. Na Łuku, ul. Orla, ul. Rolników 
– na odcinku od ul. Długiej do ul. Zabrzeskiej, 
ul.  Śródrzeczna, ul.  Woleńska – na odcinku 
od ul. Bielskiej do ul. Wapienickiej, ul. Wspól-
na, ul. Zarzeczna, ul. Zawiście, ul. Zawodzie. 
Drogi odśnieżane w 5 standardzie:
ul. Azaliowa, ul. Barwna, ul. Bławatków, ul. Błę-
kitna, ul. Do Kanału, ul. Dworska, ul. Gajowa, 
ul.  Głogowa, ul.  Kamieniecka, ul.  Kopaniny, 
ul. Księżycowa, ul. Lawendowa, ul. Leszczyno-
wa, ul. Łabędzia, ul. Łanowa, ul. Miła, ul. Mły-
narska, ul. Nadrzeczna, ul. Na Wale, ul. Niska, 
ul. Olchowa, ul. ks. Olejaka, ul. Pańska, ul. Pod-
lasek, ul. Pod Polem, ul. Podwale, ul. Polowa, 
ul.  Poprzeczna, ul.  Siedlacka, ul.  Spadzista, 
ul. Stawiska, ul. Stawowe Pole, ul. Szafirowa, 
ul. Wodospadowa, ul. Woleńska – na odcinku 
od ul. Wapienickiej do granicy gminy, ul. Wol-
na, ul. Woźniacka, ul. Wypoczynkowa, ul. Za-
lesie, ul.  Zawodzie (ul.  ślepa), ul.  Zbożowa, 
boczna ul. Czyża, boczna ul. Nad Potokiem, 
boczna ul. Rudzickiej.                 (IZD/UM  | Red.) ¢

*) podm
ioty wyłonione w wyniku postępowania przetargowego



URZĄD MIEJSKI 
w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 21 471 10 Fax. 32 21 471 82
e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl
www.czechowice-dziedzice.pl

GODZINY PRACY:
poniedziałek-środa  7:30-15:30
czwartek   7:30-17:30
piątek  7:30-13:30
w soboty, niedziele i święta nieczynny

DYŻURY:
Burmistrz Czechowic-Dziedzic 
Marian Błachut 
i jego zastępcy 
Maciej Kołoczek i Paweł Mrowiec
przyjmują mieszkańców w ramach skarg 
i wniosków w każdy:
poniedziałek                14:00-16:00  pok. 201
czwartek                     14:00-16:00  pok. 201
Wymagane są wcześniejsze zapisy tel. 32 21 47 132

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Żelazny
i Wiceprzewodniczący 
Bartłomiej Fajfer 
przyjmują mieszkańców w każdy:
czwartek                    15:30-16:30 pok. 206

Radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy 
przyjmują mieszkańców w ramach swoich 
dyżurów, których bieżąco aktualizowana 
lista znajduje się na stronie
www.bip.czechowice-dziedzice.pl

TELEFONY ALARMOWE:
• Numer alarmowy z tel. kom. i stacj: 112
• Pogotowie ratunkowe: 999 lub 32 215 20 00
• Straż pożarna: 998
• Policja: 997 Komisariat Policji: 32 214 88 10
• Straż Miejska: 986 lub 32 215 54 92
• PCK Grupa Ratownictwa: 669 881 302
• Niebieska Linia: 0 801 120 002 
   Og. Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
• Ogólnopolski nr ratunk. w górach: 601 100 300
• GOPR - grupa beskidzka: 985, 33 829 69 00
• Ogólnopolski nr ratunk. nad wodą: 601 100 100
• Śląskie WOPR: 500 543 210
• Na wypadek klęski żywiołowej: 32 214 71 66
• Pogotowie ciepłownicze: 993 lub 32 215 21 51
• Pogotowie energetyczne: 991
• Pogotowie gazowe: 992
• Telefon zaufania: 988
• Informacja telefoniczna: 118 913
• Wodociągi i kanalizacja: 
   32 215 37 17 (PWiK) oraz 32 215 31 71 (PIM) 
   zgłoszenia awarii (całodobowo): 994 (bezpłatny)  
   oraz 32 215 31 71, 32 215 21 51, 601 312 877
• Schronisko dla zwierząt: 33 814 18 18 lub 663 902 733
• Powiatowy Lekarz Weterynarii: 33 496 01 80
• Informacja PKM: 32 215 91 78
• Informacja PKP: 
   PKP Intercity S.A. - 703 200 200
   Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - 703 20 20 20 
   Koleje Śląskie Sp. z o.o. - 32 428 88 88 
   Koleje Małopolskie Sp. z o.o. - 703 20 20 25

BIULETYN SAMORZĄDOWY CZECHOWIC-DZIEDZIC jest czasopismem bezpłatnym, 
kolportowanym w kilkudziesięciu punktach na terenie miasta i gminy.
Zapraszamy do następujących punktów kolportażu biuletynu: 

CENTRUM MIASTA – osiedla CENTRUM, LESISKO
Urząd Miejski - Pl. Jana Pawła II 1 (oraz inne wydziały)
Cukiernia ASTERIA i Kawiarnia MALINOWA - AMBASADA SŁODKOŚCI - Pl. Jana Pawła II 4/2
Miejski Dom Kultury - Niepodległości 42
Powiatowy Urząd Pracy Filia w Czechowicach-Dziedzicach - Kopcia 1
Punkt Obsługi Finansowej POLCAS - Słowackiego 13
Sklep SPOŁEM DELIKATESY - Kolejowa 1
Punkt Sprzedaży Biletów PKM - Towarowa (przy płycie dworca autob.)
Kiosk WEST - Towarowa 2 (przy płycie dworca autob.)
Sklep SPOŁEM NASZ DOM - Słowackiego 24
Sklep SPOŁEM - Konopnickiej 1
Centrum Języków Obcych BEST - Kolejowa 15
Sklep PARTNER RTV-AGD - Sobieskiego 10 (przy placu targowym)
Ośrodek Pomocy Społecznej - Kolejowa 37
PROPER Palarnia Kawy i Kawiarnia Proper COFFEE & MORE - Kolejowa 17
Sklep SPOŁEM SUBIEKT - Sobieskiego 86
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Marcin Maleszyk - Niepodległości 24
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia WODNIK - Legionów (obok Ronda AK i NSZ)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion - Legionów 145
Administracja Zasobów Komunalnych - Legionów 85

PÓŁNOC MIASTA – osiedla RENARDOWICE, PÓŁNOC, BARBARA, DZIEDZICE
Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach - Nad Białką 1a
Sklep SPOŁEM - Górnicza 67
Kiosk Prasowy i Wielobranżowy - Węglowa (przy przystanku autobusowym)
Sklep Wielobranżowy ŻABKA - Michałowicza 6c
Dom Handlowy DZIEDZIC - Szkolna 40
Sklep SPOŁEM WALCOWNIK - Traugutta 19
Cukiernia i Kawiarnia CZEKOLADOWA - Traugutta 29
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej - Drzymały 16
Sklep LEWIATAN - Legionów 20 (przy skrzyżowaniu z Waryńskiego)
GROSZEK - Waryńskiego 30b (przy skrzyżowaniu z Ochodzką)

POŁUDNIE MIASTA – osiedla TOMASZÓWKA, GÓRNE, POŁUDNIE
Sklep SPOŁEM WANDA - Łukasiewicza 57
Sklep SPOŁEM - Łukasiewicza 2
AUTOTEST Stacja Kontroli Pojazdów - Kopernika 3
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 3 - Legionów 187
Sklep Spożywczy DELFIN - Legionów 158
Sklep SPOŁEM IWONA - Legionów 191
Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Podlarysz 2
EURO Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Lipowska 72 (przy skrzyżowaniu z DK-1)
Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Zamkowa 74 (w Strażnicy OSP)
EURO Sklep Spożywczo-Przemysłowy - Mazańcowicka 64
Urząd Celny w Bielsku-Białej Oddział w Czechowicach-Dziedzicach - Mazańcowicka 70
Sklep Spożywczy NA GÓRNYCH - Mazańcowicka 98p

GMINA – sołectwa LIGOTA, BRONÓW, ZABRZEG
Sklep Spożywczy - Czechowicka 4, LIGOTA BURZEJ
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Burzej - Bory 2, LIGOTA BURZEJ
TRÓJKA SC - Bielska 5, LIGOTA CENTRUM
Delikatesy Wiejskie - Bielska 2, LIGOTA CENTRUM
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Ligota Centrum - Wapienicka 1, LIGOTA CENTRUM
Sklep Spożywczy - A.Czyża 1 (skrzyżowanie z Międzyrzecką), BRONÓW
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Bronów - A.Czyża 12, BRONÓW
Delikatesy Wiejskie - Jaworowa 1, LIGOTA MILIARDOWICE
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Miliardowice - Miliardowicka 68, LIGOTA MILIARDOWICE
Sklep Spożywczy (LEWIATAN) - Miliardowicka 17a, ZABRZEG
Sklep Spożywczo-Przemysłowy AGMA Renata Pocięgiel - Miliardowicka 17a, ZABRZEG
Apteka NA WIDNEJ - Widna 1, ZABRZEG
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej Zabrzeg - Gminna, ZABRZEG

Zapraszamy do współpracy – tel. 32 450 74 84


