
To sprawka 

Okrucieństwo ludzkie nie 
zna granic!
Dwa dni męczył się we wnykach łoś 
znaleziony przez członków Koła Łowiec-
kiego w lesie w Rudzie Maciejowskiej.

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście

Kto z Gminy Opole 
Lubelskie wygra 
TV LED 39”?

KONKURS TRWA!
Nowy regulamin - sprawdź zmiany

Ekologiczny kalendarz 
Jak co roku Gmina Opole 
Lubelskie wydała 
kalendarz promocyjny  

0,00 zł

Na sesji 28 grudnia 2012 roku rad-
ni miejscy uchwalili nowy Regula-
min utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Opole Lubel-
skie. Wcześniej projekt regulaminu 
został poddany konsultacjom spo-

UwięZiONy ŁOś 
KONaŁ 
Dwa DNi!

Tym razem kalendarz zdobią prace 
nadesłane na organizowany przez gminę 
konkurs na najlepszy komiks o przygo-
dach Ekoludka. Nakład kalendarza wyno-
si 1200 szt. Dodatkowo zawiera on przy-
datne infomacje nt. nowego systemu go-
spodarki odpadami. 

Specjalnie powołane 
jury oceniło prace 
konkursowe. Wiemy 
już do kogo trafią cen-
ne nagrody.  

łecznym. Projekt regulaminu został 
przekazany przewodniczącym osiedli, 
sołtysom oraz dostępny był na stronie 
internetowej gminy. Przeanalizował 
go także zespół konsultacyjny wpro-
wadzając uwagi i sugestie do jego tre-

ści. Jest to konsekwencja nowej ustawy 
nakładającej na gminy obowiązek wpro-
wadzenia na ich terenach nowego sys-
temu gospodarki odpadami komunalny-
mi. Zmiany wejdą zatem w życie 1 lipca 
2013 roku.

Myśl EkoLogicznie -
konkurs na komiks 
rozstrzygnięty

Czyt. str. 2

nr 2/2012
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Uwięziony łoś konał dwa 
dni! winni kłusownicy. 

Drzewa to nie słupy 
ogłoszeniowe

Dwa dni męczył się we wnykach łoś znaleziony przez członków Koła Łowieckiego w lesie 
w Rudzie Maciejowskiej. Opolska Policja prowadzi śledztwo w celu schwytania kłusowników. 

Przypinanie zszywkami i pinezkami 
ogłoszeń na drzewach to już w Opolu 
nagminny proceder. Nie dają rezultatu 
apele do mieszkańców o zamieszczanie 
ich tylko na słupach do tego przezna-
czonych.

 Łosie są w Polsce pod szczegól-
ną ochroną, a ich oprawcom grożą suro-
we kary, łącznie z więzieniem. Mamy na-
dzieję, że zostaną oni wkrótce schwytani 
i poniosą adekwatną karę do cierpienia 
jakie to piękne zwierze czuło zanim padło.
 Dzięki amatorom darmowej dzi-
czyzny „zarobiliśmy” my wszyscy. Gmina 
za transport i utylizację 400-stu kilogra-
mowego łosia musiała zapłacić specjali-
stycznej firmie 600 zł. 
 „Nie ulega wątpliwości, że pro-
blem kłusownictwa w naszych lasach ist-
nieje. Najczęściej spotyka się wnyki, które 
na bieżąco są usuwane przez myśliwych, 

 Szczególnie martwi, że swo-
je plakaty i ogłoszenia wieszają na drze-
wach nie tylko prywatne osoby, ale i fir-
my oraz poważne instytucje. Apelujemy 
do wszystkich, aby wywieszali swoje in-
formacje tylko w miejscach do tego wy-
znaczonych. Poprawi to estetykę miasta, 
nie zostaną okaleczone drzewa i pozwoli 
to uniknąć często dotkliwej kary.
 Przypominany, że zgodnie 
z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. 
Nr 46 poz. 275) Art. 63a. §1, kto umiesz-
cza w miejscu publicznym do tego nie 
przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, 
apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wy-
stawia je na widok publiczny w innym 
miejscu bez zgody zarządzającego tym 
miejscem, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny. §2. - w razie po-
pełnienia wykroczenia można orzec prze-
padek przedmiotów stanowiących przed-
miot wykroczenia oraz nawiązkę w wy-
sokości do 1 500 złotych lub obowiązek 
przywrócenia do stanu poprzedniego. 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu 

„Segreguj odpady – to się opłaca! 
realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A.

straż leśną i leśniczych, jednak w ich 
miejsce wciąż pojawiają się nowe” mówi 
Grzegorz Piłat, członek Koła Łowieckiego 
BEKAS i dodaje – „Najczęściej łupem kłu-
sowników padają sarny, bażanty”. 
 Łoś jest dostojnym zwierzęciem 
i prawdziwą ozdobą naszych lasów.  Jego 
waga dochodzi nawet do 800 kg. W opol-
skich lasach można spotkać wędrują-
ce łosie przez cały rok. Nie występują 
tu stale, gdyż nie mamy aż tak dużych 
kompleksów leśnych. Najczęściej moż-
na przeżyć spotkanie z tym zwierzęciem 
w okolicach Pomorza i Lasu Powiślań-
skiego.
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pRAcA NAtAlii kONiOR

pRAcA juliANNy ciSeł

pRAcA jeRzeGO FAŚciSzeWSkieGO

pRAcA AlekSANDRy piątek

 Tuż przed świętami ofiarą kłu-
sowników padło też inne zwierze. W le-
sie koło Wrzelowca znaleziono psa, który 
wpadł w zastawione wnyki. Nieopodal le-
żała ściągnięta skóra z sarny, której za-
pach zapewne zwabił go w to miejsce. 
Na jego nieszczęście kłusownik zabraw-
szy zdobycz zastawił pułapkę powtórnie. 
Psa znaleźli w porę mieszkańcy Wrzelow-
ca, a uwolnili pracownicy Urzędu Miej-
skiego. Po oswobodzeniu zwierzak wrócił 
do swego domu. Sarna niestety stała się 
łupem przestępców. Ile jeszcze bezbron-
nej zwierzyny padnie w męczarnia z ich 
rąk?

Co się dzieje z odpadami 
na opolskich wsiach?
29,28% - tylko tyle gospodarstw na terenach wiejskich naszej 
gminy oddaje odpadki komunalne. Jest to średnia liczba odno-
sząca się do sołectw, z których odpady zbiera Zakład Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim. 

 Mimo, że umowy na odbiór nie-
czystości podpisali wszyscy właściciele 
nieruchomości, nie ma sołectwa, w któ-
rym więcej jak połowa mieszkańców po-
zbywałaby się śmieci w sposób legalny. 
Są i takie, których właścicieli oddających 
śmiecie można policzyć na palcach jed-
nej ręki. Z goła inna sytuacja jest w sa-
mym mieście Opolu, którego mieszkań-
cy niemal w 100% wywiązują się z zawar-
tych umów.
 Pozostaje zadać w tym miej-
scu pytanie - co się dzieje z większością 
śmieci na terenach wiejskich? Z obliczeń 
wynika, że ponad 70% śmieci gospoda-
rze pozbywają się w sposób nielegalny 
i niewłaściwy. Skutkiem tego są powsta-
jące w lasach i rowach dzikie wysypi-
ska, z którymi stale walczy gmina, oczy-
wiście za nasze wspólne pieniądze. Gro 
śmieci jest także spalana na posesjach 
i przydomowych kotłowniach. Dzieje się 
to wszystko z ujemnym skutkiem dla 
środowiska naturalnego i przede wszyst-
kim dla zdrowia samych mieszkańców.

 Istnieje jednak nadzieja, 
że dzięki nowej ustawie, która wejdzie 
w życie 1 lipca odbiór nieczystości z te-
renów wiejskich ulegnie radykalnej po-
prawie. Wszyscy właściciele nierucho-
mości będą mieli obowiązek, jak teraz, 
wystawienia swoich odpadów do od-
bioru, ale opłatę za ich odbiór uiszczać 
będą na konto lub w kasie Urzędu Miej-
skiego. Będzie to opłata lokalna, a jej 
nie wpłacenie będzie podlegało egzeku-
cji zgodnie w przepisami prawa. Waż-
ne by mieszkańcy posiadający umowy 
z dotychczasowymi odbiorcami odpa-
dów wypowiedzieli je zgodnie z właści-
wym dla nich okresem wypowiedzenia.   
 Jeszcze raz w tym miejscu ape-
lujemy do wszystkich mieszkańców, nie 
tylko z terenów  wiejskich, ale również 
z miasta – dbajmy o nasze środowisko 
naturalne. Czyste otoczenie to przede 
wszystkim zdrowie zarówno nasze jak 
i tych, którzy będą mieszkać tu po nas. 
W większości naszych dzieci i wnuków. 
Dajmy im na to szansę.

Konkurs na komiks
o Ekoludku rozstrzygnięty 
Na początku grudnia rozstrzygnięty został pierw-
szy z konkursów organizowanych przez gmi-
nę Opole Lubelskie w ramach realizacji projektu 
„Myśl EkoLogicznie – to się opłaca”.

 Konkurs przeznaczony był dla dzie-
ci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
gminy Opole Lubelskie. Ich zadaniem było przygoto-
wanie komiksu w którym bohater pozytywny – Eko-
ludek, walczy o porządek na Ziemi z bohaterem ne-
gatywnym – Darth Smogiem. 
 Zgłoszono 32 prace z których specjal-
nie do tego celu powołane jury wyłoniło trzy naj-
lepsze, dodatkowo przyznając 5 wyróżnień. Pierw-
sza nagroda trafi do Natalii Konior (netbook o war-
tości 1000 zł), drugie miejsce zajęła Julianna Ciseł 
(rower o wartości 700 zł) a miejsce trzecie przyzna-
no Jerzemu Faściszewskiemu (deskorolka o wartości 
180 zł). Wyróżnienia jury przyznało Idze Dajos, Mar-
tynie Janoszczyk, Aleksandrze Piątek, Laurze Moż-
dżeń i Aleksandrze Marzec (zestawy gadżetów). 
 Nagrody zostaną wręczone po rozstrzygnię-
ciu wszystkich trzech ekologicznych konkursów or-
ganizowanych przez gminę, czyli wiosną 2013 roku. 
Informacje na temat dwóch pozostałych trwających 
konkursów (dla uczniów szkół średnich i rodzin z te-
renu gminy Opole Lubelskie) dostępne są w zakład-
ce konkursowej na stronie www.opolelubelskie.pl.

Fragmenty prac konkursowych:



Nowy regulamin utrzymania 
czystości i porządku w gminie

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu 

„Segreguj odpady – to się opłaca! 
realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A.

Od przyszłego roku wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Co nas czeka od 1 lipca? Jakie obowiązki będą dotyczyły mieszańców, 
przedsiębiorców i gminę?

Jak należy rozumieć selektywne 
zbierania odpadów i je stosować:

Odpady segragujemy wg frakcji:

Zobowiązani jesteśmy do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych poprzez poddanie ich sor-
towaniu i oddzielnym umieszczeniu poszczególnych 
rodzajów (frakcji) odpadów komunalnych w pojem-
nikach lub workach w celu przygotowania do trans-
portu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodli-
wiania. Każdy właściciel nieruchomości złoży
w Urzędzie Miejskim deklaracje, w której określi czy 
będzie segregował odpady. Informacje te będą nie-
zbędne do naliczenia opłaty za ich odbiór. Segregu-
jąc odpady zapłacimy mniej za ich odbiór!

FRAKCJA BIODEGRADOWALNA  
(pojemnik, kompostownik w kolorze 
BRĄZOWYM)
odpadki kuchenne (stałe)
skorupki jaj
skorupki z orzechów
resztki owoców i warzyw
filtry do kawy i herbaty
z zawartością
kwiaty i pozostałości roślin
liście
trawa
przycięte części drzew i krzewów
ręczniki papierowe, chusteczki
papier toaletowy
serwetki

plastikowe butelki po:
- napojach
- środkach czystości
-środkach zmiękczających tkaniny
- płynach do prania
- środkach do pielęgnacji ciała
metalowe puszki po:
- żywności
- napojach
- karmie dla zwierząt
inne opakowania metalowe
opakowania tetrapack 
(wielomateriałowe)
gazety, czasopisma
katalogi, prospekty
papier szkolny, biurowy
książki
torebki papierowe
tekturę i kartony
tworzywa sztuczne
plastikowe opakowania po produktach spo-
żywczych 
opakowania z papieru powlekanego
opakowania po słodyczach, ciastkach, owo-
cach 
opakowania po mrożonkach
małe opakowania ze styropianu
butelki i szklane opakowania po napojach i 
żywności
butelki po napojach alkoholowych
słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych 
uszczelek)
szklane opakowania po kosmetykach 
inne opakowania szklane itp.
ZALECA SIĘ OCZYSZCZANIE SILNIE 
ZABRUDZONYCH TWORZYW I OPAKO-
WAŃ, ZGNIATANIE I ZMNIEJSZANIE 
ICH OBJĘTOŚCI.

ODPADY ZMIESZANE 
(worek/pojemnik w kolorze CZARNYM lub 
ZIELONYM
opakowania z zawartością np. 
(żywności, wapna, cementu)
zmiotki (śmieci)
ceramika, (porcelana, naczynia typu arco, 
talerze, doniczki)
szkło płaskie, spodki
lustra, worki z odkurzacza
sznurki i wstążki
kobiece artykuły higieniczne
zużyta wata, waciki
zużyte ubrania, buty, torebki
pieluchy jednorazowe, 
pieluchomajtki jednorazowe
szkło zbrojone, szyby samochodowe
szklane opakowania farmaceutyczne (bez 
pozostałości zawartości)
popiół z węgla i koksu
niedopałki papierosów
kalka techniczna
itp.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych

Punkt ten zorganizowany zostanie w miejscowo-
ści Ożarów II – przy wysypisku odpadów komunal-
nych i będzie czynny w poniedziałki i soboty 
w godz. 7:00 – 13:00. Za przekazanie odpadów do 
punktu nie będzie pobierana dodatkowa opłata.   
Odpady te przyjmowane będą w ramach opłaty lo-
kalnej. Warunkiem przyjęcia odpadów będzie ich 
posegregowanie a ich ilość i rodzaj nie może suge-
rować, że są to odpady pochądzące z prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Jak i gdzie myjemy pojazdy?

Jeśli myjemy pojazdy poza myjniami możemy 
to robić wyłącznie na terenie zapewniającym 
odprowadzanie powstających ścieków do ka-
nalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich 
w sposób umożliwiający ich usunięcie. Cie-
ków nie odprowadzamy bezpośrednio do ka-
nalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub 
do gruntu.

Odpady problematyczne
(składamy w Punkie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych
- Ożarów II)

Odpady niebezpieczne w tym m in.: bate-
rie, akumulatory, żarówki, świetlówki, reszt-
ki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków 
do impregnacji drewna, środków ochrony ro-
ślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, ole-
jach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, 
benzynie, środkach chemicznych, środkach 
ochrony roślin, stare kosmetyki, sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, tusze do drukarek 
i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, 
materiały fotograficzne, taśmy barwiące.

Odpady wielkogabarytowe
(składamy w Punkie selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych
- Ożarów II)

Meble, drzwi, stolarka okienna, duże AG-
D-RTV, duże opakowania w tym opako-

wania ze styropianu, gruz budowlany 
i rozbiórkowy, zużyte opony, 

itp.

Nieczystości ciekłe

Właściciele nieruchomości, którzy nie są 
podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowią-
zani są do gromadzenia nieczystości ciekłych 
w zbiornikach bezodpływowych lub przetwa-
rzania ich w przydomowych oczyszczalniach 
ścieków. W celu zabezpieczenia mieszkańców 
przed zbyt wygórowanymi stawkami za odbiór 
ścieków gmina uchwałą ustaliła maksymal-
ne kwoty, których przedsiębiorcy odbierają-
cy ścieki nie mogą przekroczyć. Wynoszą one 
na terenie miasta 15 zł, a na terenach wiej-
skich 25 zł brutto za 1m3 . Dotchczas wszyst-
kich obowiązywała jedna stawka w wysokości 
38 zł/m3.

Ważne dla właścicieli psów

Pamiętajmy, że zwolnienie psa ze smyczy 
jest możliwe jedynie z założonym kagańcem 
i w miejscach mało uczęszczanych przez lu-
dzi przy zapewnieniu kontroli nad jego zacho-
waniem. Psy musimy szczepić przeciw wście-
kliźnie. Każdy pies musi być zarejestrowany 
przez właściciela w Urzędzie Miejskim, a na 
hodowlę psów ras uznanych za niebezpieczne 
musimy nieć pozwolenie burmistrza.Właście-
ciel jest też zobowiązany do sprzątania od-
chodów po swoim psie.  

Chodniki i sople

Pamiętajmy o sprzątaniu błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z chodnika położo-
nego wzdłuż nieruchomości, podwórzy, bram 
i przejść oraz w okresie zimowym sopli lodo-
wych i śniegu z dachów i gzymsów budyn-
ków.

Jak płacimy za odbiór odpadów

Opłaty dokonujemy w kasie Urzędu Miejskie-
go lub na jego konto raz na kwartał. Istnieje 
również możliwość wpłat miesięcznych.

NOWY  „REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZąDKU NA TERENIE GMINY OPOLE LUBELSKIE” W PEŁNEJ WER-
SJI DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOLU LUBELSKIM WWW.OPOLELUBEL-
SKIE.PL I W SIEDZIBIE URZĘDU. GMINA OPRACUJE TAKżE SPECJALNą BROSZURĘ INfORMACYJNą KTóRA BĘDZIE 
BEZPŁATNIE WYDAWANA MIESZKAŃCOM.

FRAKCJA SUCHA 
(worek/pojemnik w kolorze ŻÓŁTYM)
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Gmina Opole Lubelskie
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PUBLIKACJA BEZPŁATNA

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu 

„Segreguj odpady – to się opłaca! 
realizowanego przez Rekopol Organizację Odzysku S.A.

Szczegóły dotyczące konkursów organizowanych w ramach projektu
 „Myśl EkoLogicznie- to się opłaca” oraz regulaminy konkursów 
dostępne są na stronie 

Nagrody w konkursie dla uczniów 
szkół średnich:
I miejsce - iPod classic 160GB o wartości 1200 zł
II miejsce - iPod nano o wartości 800 zł
III miejsce - miniwieża o wartości 500 zł

Nagroda w konkursie dla rodziny
która zdobędzie tytuł „Zielony Dom”:
Telewizor LED 39” 
o wartości 2000 zł

Nie pal śmieci w piecach! Szanuj 
zdrowie swoje i innych!

Trwają konkursy dla uczniów 
ze szkół średnich i rodzin 
z gminy Opole Lubelskie.

 Ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpa-
dów jest powiązany z regulacjami prawnymi, ochroną 
środowiska i przede wszystkim z troską o zdrowie i ży-
cie mieszkańców.
 Warto wiedzieć, że czarny, gryzący dym po-
wstały przez spalanie śmieci zawiera wiele bardzo groź-
nych dla zdrowia związków chemicznych np. dioksan i 
furanów stanowiących jedne z najsilniejszych trucizn, 
jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstęp-
nym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszka-
dzaniu rozmnażających się komórek w organizmach 
żywych. Powodują one nowotwory wątroby i płuc, 
uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz 
mają działanie alergiczne.Pamiętajmy, że domowy piec 
nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci. 
Spalanie odbywa się w nich przy zbyt niskiej tempera-
turze, co powoduje wytwarzanie szkodliwych substan-
cji gazowych, które negatywnie wpływają na ludzi i śro-
dowisko naturalne.
Co grozi za spalanie odpadów? 
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie 
z art. 71 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu 
albo grzywny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do zła-
mania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania 
uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać 
właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodek-
su cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymy-
wać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nie-
ruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wyni-
kającą ze społeczno gospodarczego przeznaczenia nie-
ruchomości i stosunków miejscowych.  
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na 
wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna 
do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu. 

Nieczystości płynne – nasze obowiązki

 Przedstawiamy najważniejsze 
obowiązki jakie spoczywają na właścicie-
lach posesji w tym zakresie:
- przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku 
braku sieci kanalizacyjnej, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływo-
wy nieczystości ciekłych lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych.
- opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych na podstawie zawartej pisemnej 
umowy z podmiotem posiadającym ze-
zwolenie na prowadzenie działalności 
- przechowywanie - za okres ostatnich 3 
lat - dowodów płacenia oraz umowy dot. 
usługi w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych i opróżniania zbiorników bez-
odpływowych, w celu okazania wymienio-
nych dokumentów instytucjom kontrol-
nym, posiadającym uprawnienia do prze-
prowadzania kontroli.
- usuwanie nieczystości ciekłych z nie-
ruchomości z częstotliwością dostosowa-

ną do ilości zużytej wody i w sposób gwa-
rantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbior-
nika, zwłaszcza wynikający z jego prze-
pełnienia, wykluczający zanieczyszczenie 
gleby i wód podziemnych oraz zapobie-
gający powstawaniu procesów gnilnych 
w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz 
na kwartał.
 Zbiorniki bezodpływowe na nie-
czystości ciekłe powinny mieć dno i ścia-
ny nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie 
z zamykanym otworem do usuwania nie-
czystości i odpowietrzenie wyprowadzone 
co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.
 Odległość pokryw i wylotów 
wentylacji ze zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe w zabudowie jedno-
rodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywi-
dualnej powinny wynosić co najmniej:
- od okien i drzwi zewnętrznych do po-
mieszczeń przeznaczonych na pobyt lu-
dzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów 
ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (uli-
cy) lub ciągu pieszego - 2 m.
 Kryte zbiorniki bezodpływowe 
na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe 
mogą być sytuowane w odległości mniej-
szej niż 2 m od granicy, w tym także przy 
granicy działek, jeżeli sąsiadują z podob-
nymi urządzeniami na działce sąsiedniej, 
pod warunkiem zachowania odległości 
5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych 
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi. 
 Wydział Gospodarki Komu-
nalnej Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubel-
skim ma obowiązek prowadzenia ewiden-
cji istniejących zbiorników bezodpływo-
wych oraz ilości odebranych nieczystości 
płynnych na posesji. Prowadzi ewidencję 
umów na opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych, podpisanych przez właścicieli 
nieruchomości.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opole Lubelskie nakłada 
na nas szereg obowiązków dotyczących sposobu gromadzenie i wywozu nieczystości płynnych. 
Szczególnie dotyczą one to tych właścicieli posesji, które nie są podłączeni do kanalizacji miej-
skiej.

Zachęcamy do udziału w dwóch kolejnych 
konkursach ekologicznych. Prace można 
zgłaszać do końca lutego. Do wygrania atrak-
cyjne nagrody! 

Ekologia na wesoło :)
wyłączamy prąd. 
włączamy oszczędzanie
 To kampania informacyjna Minister-
stwa Środowiska, która łączy w sobie informa-
cje na temat oszczędzania, dbania o ekologię a 
także wypowiadania się poprawną polszczyzną. 
Wysokie rachunki za energię? Włączmy tryb jej 
oszczędnego wykorzystania – zachęca Minister-
stwo Środowiska.  Reklama  powstała ponieważ 
ostatnie badania TNS OBOP pokazały, że aż 32% 
Polaków nie oszczędza energii. Dlatego, powsta-
ła kampania Ministerstwa Zdrowia, która zachę-
ca nas do oszczędzania, przypomina nam o tym, 
a do tego zwraca uwagę na poprawną wymowę z 
którą wielu Polaków ma problem. Zachęcamy do 
przyłączenia się do akcji.

 Konkurs dla młodzieży ze szkół średnich to kon-
kurs na najlepsze opowiadanie science-fiction lub fantasy. 
Uczestnicy mogą wykazać się fantazją oraz wiedzą na temat 
ekologii opisując przygodę EkoMana jako obrońcy ostatniego 
„zielonego” skrawka naszej planety – gminy Opole Lubelskie 
w roku 2112. 
 Trzecim - ostatnim organizowanym konkursem jest 
rywalizacja między rodzinami z terenu naszej gminy. Zada-
niem rodzin jest przygotowanie zgłoszenia (może to być np. 
prezentacja Power Point, film, foto-galeria, piosenka – tech-
nika dowolna) w którym opiszą one funkcjonujący w ich go-
spodarstwach domowych model segregacji odpadów. Rodzi-
na która przygotuje najlepszą prezentację otrzyma tytuł „Zie-
lony Dom”. 
 Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymają atrak-
cyjne nagrody rzeczowe.

Za co płacimy oddając śmiecie?
 Opłaty za śmieci to sprawa, która budzi 
najwięcej emocji. Niestety jest tak, że wszyscy je-
steśmy producentami śmieci, więc wszyscy mu-
simy płacić. Nie ma wyjścia. Zaletą nowej regu-
lacji jest to, że opłaty za odbiór odpadów teraz 
będą płacić wszyscy. Solidarnie! Trzeba pamię-
tać, że gmina nie może zarabiać na zbiórce od-
padów. Dlatego, opłaty za śmieci są kalkulowane 
wyłącznie w oparciu o zakładane koszty działa-
nia całego systemu zagospodarowania odpadów 
w gminie i podzielone wg przyjętego kryterium. U 
nas będzie to najpewniej podział wg liczby miesz-
kańców, czyli koszt działania całego systemu go-
spodarki odpadami zostanie podzielony pomię-
dzy wszystkich mieszkańców, czyli producentów 
śmieci. To wydaje się być najlepszym rozwiąza-
niem. Na koszty działania tego systemu składają 
się m.in. koszty odbioru odpadów od mieszkań-
ców i transportu do zakładu utylizacji w Kraśni-
ku (do czego jesteśmy zobowiązani), koszty utwo-
rzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, koszty zagospodaro-
wania odpadów oraz obsługi systemu. Więc: je-
śli płacimy, to tylko za koszty związane z za-
gospodarowaniem naszych odpadów, płacimy 
wszyscy i każdy po równo. 


