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dokończenie na str. 3

W najbliższym czasie czekają nas duże zmiany w gospodarce odpadami, związa-
ne z sejmową nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 
1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować w Pruszczu Gdańskim nowy system odbioru 
śmieci. Do końca 2012 r. radni podejmą szereg uchwał z tym związanych. W tym 
tygodniu w specjalnej ankiecie na temat sposobu płacenia za odbiór śmieci mogą 
wypowiedzieć się też mieszkańcy naszego miasta.

W najbliższym czasie będziemy musieli 
także określić:
– metodę ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,
– stawkę opłaty, jaką mieszkańcy będą 
wnosić do gminy,
– termin, częstotliwość i tryb uiszczania 
tej opłaty,
– wzór deklaracji o wysokości opłaty.

Metody
Ustawodawca daje możliwość wyboru 

jednej z czterech metod ustalenia opłaty za 
odbiór nieczystości:
1. „osobowej” – tj. uzależnionej od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nie-
ruchomość,
2. „wodnej” – tj. zależnej od ilości zużytej 
wody z danej nieruchomości,
3. „powierzchniowej” – dla której opłata 
związana jest z powierzchnią lokalu miesz-
kalnego,
4. „ryczałtowej” – tzn. od gospodarstwa 
domowego.

Każda z wyżej wymienionych metod ma 
swoje wady i zalety. Wszystkie stanowią 
pewnego rodzaju uniwersalny podzielnik 
kosztów, związanych z gospodarką odpa-
dami komunalnymi. Co za tym idzie, nie są 
do końca precyzyjne. Przy wyborze jednej 
metody radni muszą pamiętać o szczelno-
ści systemu, a także wybrać sposób, który 
będzie najbardziej sprawiedliwy dla więk-
szości mieszkańców. 

Opłata
Właściciele nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, będą wnosić do 
kasy miasta opłatę za gospodarowanie 

PRUSZCZ GDAŃSKI PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ZMIAN 
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odpadami komunalnymi. Opłata ta winna 
pokryć koszty, które wymienione zostały  
w ustawie. Biorąc pod uwagę obowiązki, 
jakie nałożył na nas ustawodawca m.in. se-
lektywne zbieranie odpadów komunalnych  

„u źródła” oraz utworzenie na terenie 
Pruszcza Gdańskiego punktu selektywnego 
zbierania odpadów, gdzie każdy miesz-
kaniec będzie mógł dostarczyć odpady 
pochodzące z gospodarstwa domowego, 
może się okazać, że koszty dla mieszkań-
ców będą wyższe. 

Selektywna zbiórka 
Musimy uruchomić mechanizmy, które 

pozwolą na osiągnięcie nałożonych na nas 
poziomów w zakresie selektywnego zbie-

rania odpadów. Dlatego też wprowadzimy 
system zbiórki polegający na selektywnym 
zbieraniu papieru, tworzywa sztucznego  
i szkła oraz na dodatkowym dzieleniu 
odpadów na mokre (tj. ulegające biodegra-
dacji – takie jak resztki żywności, liście, 
rośliny) oraz na suche (tzn. zmieszane 
– czyli pozostałe odpady po wydzieleniu  
z nich frakcji zbieranych selektywnie) już 
na poziomie gospodarstw domowych. 

W zabudowie jednorodzinnej będziemy 
zbierać surowce wtórne w podziale na 
papier, tworzywa sztuczne i szkło do odpo-
wiednich worków, które dostarczy przed-
siębiorca odbierający odpady komunalne, 
wybrany przez gminę w drodze przetargu. 
W zabudowie wielorodzinnej trzy ww. 
frakcje surowców wtórnych będziemy 
gromadzić w oddzielnych pojemnikach. 

Zgodnie z ustawą, obowiązkiem właści-
ciela nieruchomości jest wyposażenie jej  
w pojemniki służące do zbierania odpadów 
oraz utrzymywanie ich w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i tech-
nicznym. W sytuacji, gdy na terenie nie-
ruchomości nie ma miejsca na ustawienie 
pojemników na odpady komunalne, wła-
ściciele nieruchomości będą mogli ustawić 
pojemniki na innym terenie po uzyskaniu 
zgody jego właściciela. Zostanie ustalona 
kolorystyka pojemników i worków dla 
poszczególnych odpadów. 

I tak na odpady:
a) suche – pojemnik w dowolnym kolorze,
b) mokre – wyłącznie pojemnik w kolorze 
brązowym,
c) papier – pojemnik lub worek (w zależ-
ności od rodzaju zabudowy) w kolorze 
niebieskim,
d) szkło – pojemnik lub worek (w zależ-
ności od rodzaju zabudowy) w kolorze 
zielonym,
e) tworzywa sztuczne – pojemnik lub wo-
rek (w zależności od rodzaju zabudowy)  
w kolorze żółtym.
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Lp. Imię i Dzień miesiąca
1. Mariusz Badziąg 2 listopada, 3 grudnia
2. Adam Bodo 5 listopada, 4 grudnia
3. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 6 listopada, 6 grudnia
4. Ireneusz Czernecki 7 listopada, 5 grudnia
5. Piotr Kaliński 8 listopada, 7 grudnia
6. Jerzy Kłys 9 listopada, 10 grudnia
7. Marek Krawyciński 14 i 28 listopada, 12 grudnia
8. Witold Kulik 12 listopada, 11 grudnia
9. Krzysztof Lisowski 13 listopada, 13 grudnia
10. Jan Malek 15 listopada, 14 grudnia
11. Dobrawa Morzyńska 16 listopada, 17 grudnia
12. Marcin Nowakowski 19 listopada, 18 grudnia
13. Danuta Olech 20 listopada, 20 grudnia
14. Leszek Parzymies 22 listopada, 21 grudnia
15. Zygmunt Patyna 23 listopada, 24 grudnia
16. Stefan Skonieczny 21 listopada, 19 grudnia
17. Helena Szymańska 26 listopada, 27 grudnia
18. Andrzej Ślusarczyk 27 listopada, 28 grudnia
19. Roman Trembacz 28 listopada, 28 grudnia
20. Ewa Tuz 29 listopada, 31 grudnia
21. Cyprian Wieczorkowski 30 listopada, 31 grudnia

HARMONOGRAM DYŻURÓW  RADNYCH MIASTA

W listopadzie i grudniu 2012 r. w dni robocze oprócz sobót, niedziel i świąt w pokoju 
11, I p. od 16.00 do 18.00 

nazwisko

WYKAZ  UCHWAŁ 
VI KADENCJA 
RADY MIASTA
XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański
1. XVI/175/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2012 – 
2025.
2. XVI/176/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na rok 2012.
3. XVI/177/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.
4. XVI/178/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Wojewódzką 
Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, dotyczące-
go współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych 
na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w Gminie 
Miejskiej Pruszcz Gdański.
5. XVI/179/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XLVIII/452/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 wrze-
śnia 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, czyn-
szów i ich płatności.
6. XVI/180/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Re-
jon ul. Podkomorzego”.
7. XVI/181/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański  „Re-
jon ul. Przy Torze – zmiana”.
8. XVI/182/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Re-
jon ul. Powstańców Warszawy – ogrody działkowe”.
9. XVI/183/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Rejon ul. Cichej”.
10. XVI/184/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na przyjęcie od 
osoby prawnej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w drodze 
darowizny nieruchomości niezabudowanej – części działki nr 
5/144 o pow. ok. 2 100 m2 w obrębie 6, położonej w pobliżu ul. 
Karola Olszewskiego w Pruszczu Gdańskim.
11. XVI/185/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 15 do Porozu-
mienia Międzygminnego, zawartego w dniu 17 grudnia 2003 r. 
pomiędzy Miastem Gdańsk, a Gminą Miejską Pruszcz Gdański 
o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicz-
nych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
12. XVI/186/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia part-
nerskiego między Gminą Miejską  Pruszcz Gdański a Gminą 
Pruszcz Gdański dotyczącego współpracy w zakresie budowy 
wspólnego zbiornika retencyjnego na granicy Miasta Pruszcz 
Gdański z Gminą Pruszcz Gdański na Potoku Rotmanka.
13. XVI/187/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu  Gdańskim 
na lata 2012 – 2015.
14. XVI/188/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lute-
go 2012 r. złożonej przez mieszkankę Pruszcza Gdańskiego na 
działania Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w zakresie realizacji 
zadań własnych gminy, w tym w sprawach: zagospodarowania 
terenów w Pruszczu Gdańskim, zieleni gminnej i zadrzewień, 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz wyko-
rzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację 
ww. zadań.
15. XVI/189/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/11/2010 Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
16. XVI/190/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników  
w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Gdańsku 
i Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, na okres 
kadencji w latach  2012 – 2015.
17. XVI/191/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzie-

lenia Powiatowi Gdańskiemu celowej pomocy finansowej na 
realizację zadania pod nazwą: „Zakup modułu do prezentacji 
warstwy WMS, umożliwiającej eksport danych pomiędzy za-
sobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego, 
a ewidencjami Gmin”.

XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański
1. XVIII/192/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Radę Miasta 
rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Centrum Kul-
tury i Sportu w Pruszczu Gdańskim – instytucji kultury.
2. XVIII/193/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia przez Radę Miasta 
rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – insty-
tucji kultury.
3. XVIII/194/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2011 wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Pruszcz Gdański 
za rok 2011.
4. XVIII/195/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego za rok 2011.
5. XVIII/196/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2012 – 
2025.
6. XVIII/197/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański na rok 2012.
7. XVIII/198/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i roz-
miaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełnią-
cych inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
oraz  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów oraz 
doradców zawodowych.
8. XVIII/199/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta 
Pruszcz Gdański.
9. XVIII/200/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
10. XVIII/201/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc targowych na tere-
nie miasta Pruszcz Gdański.

11. XVIII/202/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Szlak 
Bursztynowy”.
12. XVIII/203/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 
1 metra kwadratowego pasa drogowego.
13. XVIII/204/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały  w sprawie zawarcia porozumienia pomię-
dzy Gminą Miasta Gdańsk a Gminą Miejską Pruszcz Gdański  
w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udziele-
nia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii 
elektrycznej.
14. XVIII/205/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w przetargu nieograniczonym działki niezabudowanej nr 1/92  
o pow. 6 377 m2 w obrębie 13, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej  przy ul. Obrońców Po-
koju w Pruszczu Gdańskim.
15. XVIII/206/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w przetargu nieograniczonym działki niezabudowanej nr 111  
o pow. 886 m2 w obrębie 7, stanowiącej własność Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański, położonej  przy ul. Gdańskiej w Prusz-
czu Gdańskim.
16. XVIII/207/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do  usu-
nięcia naruszenia prawa z dnia 21 marca  2012 r. poprzez do-
stosowanie treści miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Wschód” – teren 
pomiędzy ul. Powstańców Warszawy, Chopina, Prusa, torami 
kolejowymi relacji Gdańsk – Tczew, ul. PCK, Kasprowicza, 
Kopernika, a wschodnią granicą administracyjną miasta uchwa-
lonego uchwałą Nr XXIII/230/2004 Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 25 sierpnia 2004 r. opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2004 r. Nr 120, 
poz. 2092 do wymagań określonych w art. 46 ust. 1 ustawy  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
17. XVIII/208/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 maja 
2012 r. złożonej przez mieszkankę Pruszcza Gdańskiego na 
działania Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
18. XVIII/209/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Woje-
wódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, 
dotyczącego współpracy w zakresie wspólnych działań podej-
mowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży  
w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański .
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Na terenie miasta utworzony zostanie 
punkt selektywnej zbiórki odpadów pro-
blematycznych tzw. „gratowisko”, gdzie 
mieszkańcy będą mogli dostarczyć, w ra-
mach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnoszonej na rzecz gminy, 
takie odpady jak: zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, opony, odpady wielkoga-
barytowe, w tym meble, odzież i tekstylia 
oraz odpady niebezpieczne (farby, lakiery, 
środki ochrony roślin, oleje, akumulatory, 
baterie, przeterminowane leki). Dodatkowo, 
to właśnie tam będziemy mogli przekazać 
odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe  
w ilości do 0,5 tony rocznie na gospodarstwo 
domowe również w ramach ponoszonej 
opłaty.

Ponieważ część zbiórek organizowanych 
przez miasto przynosi coraz lepsze efekty, co 
związane jest z coraz większą świadomością 
ekologiczną naszych mieszkańców, zachowu-
jemy nadal m.in. zbiórki przeterminowanych 
leków do odpowiednich pojemników ustawio-
nych w aptekach oraz zbiórki zużytych baterii 
do odpowiednich pojemników ustawionych 
w wielu punktach na terenie całego miasta.

Warto nadmienić, że w przypadku, kiedy 
miasto nie osiągnie wymaganych poziomów 
odzysku odpadów komunalnych, a także 
poziomów ograniczenia masy biodegrado-
walnych odpadów komunalnych przekazywa-
nych do składowania, będzie musiało zapłacić 
kary, co w konsekwencji będzie miało istotny 
wpływ na wysokość wnoszonych do gminy 
opłat. Dla osób, które zadeklarują selektywną 
zbiórkę odpadów oraz będą ją prowadzić 
prawidłowo, opłata będzie dużo niższa. O nie-
wywiązywaniu się właściciela nieruchomości  
z obowiązku selektywnego zbierania od-
padów, przedsiębiorca będzie informował 
samorząd.

Deklaracja
Zgodnie z nowymi przepisami na właści-

cielu nieruchomości będzie ciążył obowiązek 
złożenia do burmistrza deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w terminie 14 dni od dnia zamiesz-
kania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. Każda zmiana danych zawartych 
w deklaracji będzie skutkować koniecznością 
złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia takiej zmiany. Weryfikacji 
deklaracji będzie dokonywała gmina korzy-
stając z różnych dopuszczonych prawem 
źródeł. W sytuacji niezłożenia deklaracji bądź 
uzasadnionych wątpliwości co do danych  
w niej zawartych, wysokość opłaty określona 
zostanie odgórnie w drodze decyzji. 

Wypowiedzenie umów
W związku z tym, że od 1 lipca 2013 r.  

gmina przejmie odpowiedzialność za go-

dokończenie ze str. 1

W dniu 22 października 2012 r. w restauracji “U Jakuba” od-
były się uroczyste obchody 50-lecia Powiatowego Koła Polskiego 
Związku Niewidomych w Pruszczu Gdańskim.

Przybyło wielu członków PZN, w tym członek honorowy Pan 
Ryszard Świlski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. 
Przybyli także Starosta Gdański Cezary Bieniasz-Krzywiec, 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Wójt Gminy 
Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol oraz Sekretarz Gminy Cedry Wielkie 
Aleksandra Czarny. 

Zaproszeni goście na ręce Pani Aleksandry Romanowskiej, Pre-
zes Koła PZN w Pruszczu Gdańskim, złożyli kwiaty i upominki. 
Był także ogromny urodzinowy tort, który został pokrojony przez 
Starostę Cezarego Bieniasz-Krzywca. Wszyscy gości mieli także 
okazję wysłuchać występu dzieci i młodzieży z chóru z Niepu-
blicznych Szkół Katolickich w Pruszczu Gdańskim. Obchody 50-lecia Powiatowego Koła PZN w Pruszczu Gdańskim

50-LECIE POWIATOWEGO KOŁA PZN W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Wykaz punktów:
1. Przedszkole „Bursztynek” przy ul. Strzeleckiego 4
2. TBS ABK przy ul. Cyprysowej 12
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Radunia przy ul. Tysiąclecia 8
4. Sklep spożywczy TRES przy ul. Wojska Polskiego 58 
5. Sklep spożywczy przy ul. Przy Torze 20
6. Zespół Szkół nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5
7. Zakład Nieruchomości Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 71 
8. Urząd Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20
9. Urząd Miasta Pruszcz Gdański, Referat Gospodarki Komunalnej przy 
       ul. Krótkiej 4
10. Przedszkole niepubliczne im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 8
11. Przedszkole niepubliczne „Jedyneczka” przy ul. Kochanowskiego 8
12. Sklep spożywczy „U Reni” przy ul. Sikorskiego (Komarowo)
13. Sklep spożywczy SIEĆ 34 przy ul. Gałczyńskiego 15
14. Zespół Szkół nr 4 przy ul. Kasprowicza 16
15. Sklep spożywczy FART przy ul. Kasprowicza

spodarkę odpadami, konieczne jest wypo-
wiedzenie przez właścicieli nieruchomości 
dotychczasowych umów na odbieranie od-
padów komunalnych w odpowiednim czasie. 
Jeżeli okres wypowiedzenia tej umowy jest 
trzymiesięczny, należy to zrobić najpóźniej do 
końca marca. Jeżeli zaś okres ten jest dłuższy, 
należy rozwiązać taką umowę odpowiednio 
wcześniej. Pierwszą opłatę mieszkańcy będą 
wnosić do gminy już w lipcu przyszłego roku.

Ankieta
Do Państwa domów trafiła już ankieta,  

w której mogą się Państwo wypowiedzieć na 
temat preferowanego sposobu opłaty za od-
biór śmieci. Ankietę należy wypełnić ręcznie  
i wrzucić do odpowiedniej urny lub interneto-
wo na stronie miasta www.pruszcz-gdanski.pl 
do dnia 12 listopada 2012 r. Poniżej znajduje 
się wykaz punktów, w których  można złożyć 
wypełnioną ankietę.
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Bartosz Gondek 

PRUSZCZ NAJWIĘKSZYM 
POLSKIM INWESTOREM WŚRÓD 
MIAST POWIATOWYCH!

Prace remontowe przy mostku

We wrześniu rozpoczęliśmy prace odtworzeniowe przy klasycz-
nym, przedwojennym ogrodzeniu posesji przy ulicy Wojska Polskiego 
40 w Pruszczu Gdań-
skim. 

– Modernistyczna, 
drewniano-ceglana 
konstrukcja wymaga-
ła, ze względów bez-
pieczeństwa, natych-
miastowej interwencji. 
Zależało nam na tym, 
aby utrzymać charakter 
ogrodzenia, dlatego 
zdecydowaliśmy się 
na jego odtworzenie – mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel. – Postanowiliśmy, że będzie ono wyglądało tak jak niegdyś, 
zanim popadło w ruinę, dzięki czemu idealnie wpisze się w wygląd 
tej części ulicy Wojska Polskiego.

Koszt inwestycji to 39 750,59 złotych. Zakończenie prac ma na-
stąpić do 31 października 2012 roku.

– Kolejnym etapem zmiany wizerunku tego miejsca będzie urzą-
dzenie przydomowego ogródka kwiatowego – dodaje Burmistrz.

Cały czas trwa 
remont kładki nad 
Radunią, położonej  
w okolicy kortów 
tenisowych. Przy 
sprzyjających wa-
runkach pogodo-
wych remont zakoń-
czy się 15 listopada. 

Naprawiony zo-
stanie przyczółek, 
konstrukcja stalowa 
oraz pokład, który dotąd był drewniany, teraz zaś został zastąpiony 
specjalnym tworzywem sztucznym – wytrzymałym, nie wymaga-
jącym konserwacji, antypoślizgowym. 

REMONT MOSTKU NAD RADUNIĄ

NOWE OGRODZENIE

Prace odtworzeniowe przy ogrodzeniu

Miasto Pruszcz Gdański zajęło pierwsze miejsce wśród polskich 
miast powiatowych w dziedzinie wydatków inwestycyjnych na 
infrastrukturę techniczną za lata 2009–2011.

– To pewnego rodzaju ukoronowanie dekady mojej pracy – mówi 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.

W latach 2009–2011 Miasto Pruszcz Gdański wydało na inwe-
stycje w infrastrukturę techniczną, w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca 1748,37 złotego. Dla porównania – drugi w rankingu Węgrów 
wydał 1147,13 złotego. To aż o 600 złotych mniej!

Pruszcz Gdański, od rankingu za lata 2003–2005, nie opuszczał 
ścisłej czołówki inwestycyjnej miast powiatowych. Pierwsze miejsce 
za lata 2009–2011 jest tym cenniejsze, że jak podkreśla profesor 
Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej 
UW, ostatnie lata przyniosły wyraźny spadek wielkości inwestycji 

samorządowych. Jest to związane z kłopotami z zadłużeniem, na-
ciskami Ministerstwa Finansów na ograniczanie deficytu budżetów 
samorządowych i nowymi obciążeniami finansowymi, związanymi  
z zadaniami przekazanymi samorządom przez instytucje centralne. 
Do tego dołożył się spadek wpływów z podatku dochodowego  
i sprzedaży nieruchomości.

– Pierwsze miejsce Pruszcza Gdańskiego w rankingu wydatków 
inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną za lata 2009–2011 to 
efekt ukierunkowania budżetu miasta przede wszystkim na zada-
nia inwestycyjne oraz bardzo dużej determinacji w pozyskiwaniu 
funduszy zewnętrznych – mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
Janusz Wróbel. – Udało się je pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego, 
Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Infrastruktury i  Ministerstwa 
Sportu. Kolejne budżety będą konstruowane w ten sam sposób ze 
względu na słabnącą koniunkturę gospodarczą, która może dopro-
wadzić do spadku dochodów z podatków i jeszcze większą stagnację 
w sprzedaży terenów inwestycyjnych.

Najlepszym na to przykładem jest największa miejska inwestycja, 
która będzie realizowana do 2015 roku. Jest nią nowoczesny basen 
z infrastrukturą rekreacyjną, który kosztować będzie miasto około 
24 miliony złotych. Środki na budowę tego obiektu pochodzić będą 
w dużej części także z funduszy zewnętrznych. 

Nagrodę odbiera Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych 
Wojciech Gawkowski 

(fot. Anna Kaźmierczak)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. Jadwigi Świątek

Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Pruszczu Gdańskim, wychowawcy wielu pokoleń 

Pruszczan, długoletniego nauczyciela 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

i Zespołu Szkół nr 4 
w Pruszczu Gdańskim 

wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Najbliższym

składają
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,

Przewodniczący Rady Miasta, Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu, Radni 

oraz pracownicy Urzędu Miasta.
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Dnia 16 października 2012 roku  
w Centrum Kultury i Sportu od-
było się uroczyste rozdanie sty-
pendiów na I semestr roku szkol-
nego 2012/2013 za dobre wyniki  
w nauce oraz wybitne osiągnięcia  
w sporcie. 

Burmistrz Miasta Janusz Wróbel na 
początku uroczystości przywitał wszyst-
kich obecnych stypendystów oraz innych 
gości, po czym wymienił 
uczniów, którzy wyróżnili 
się najwyższymi średnimi 
oraz osiągnięciami sporto-
wymi. Następnie wręczył 
67 stypendiów w tym: 57 
za dobre wyniki w nauce 
(43 dla uczniów szkół gim-
nazjalnych, 14 dla uczniów 
szkół ponadgimnazjal-
nych) oraz 10 za wybitne 
osiągnięcia sportowe (10 
dla uczniów szkół gimna-
zjalnych). 

Po uroczystym rozda-
niu, na scenie odbył się 
pokaz żonglerski, a na 
zakończenie uroczystości 
uczniowie wpisali się na 
pamiątkę do „Złotej Księgi”.
Oto lista stypendystów:
1. Uczniowie szkół gimnazjalnych za 
dobre wyniki w nauce:
1) Beyrowska Aleksandra,
2) Bodo Magdalena,
3) Ciepliński Mariusz,
4) Dak Tomasz,
5) Dumin Arkadiusz, 
6) Figoń Mateusz, 
7) Fijał Paulina,
8) Filistowicz Aleksandra,
9) Grzybowska Alicja,

10) Janzer Antonina,
11) Kaczmarska Kamila,
12) Karpińska Karolina, 
13) Kasak Szymon,
14) Kasprzyk Dominika,
15) Knopik Aleksandra,
16) Kopiec Alicja, 
17) Kotarska Magdalena, 
18) Kozłowska Aleksandra,
19) Krzysztoforski Dominik,
20) Kurkiewicz Marta,
21) Kuś Dominika, 

22) Lange Oliwia,
23) Mich Alicja,
24) Mierzejewska Karolina,
25) Mikicki Jan,
26) Miotke Filip, 
27) Nałęcz Michał,
28) Nath Alicja,
29) Ostrowska Aleksandra,
30) Pietrzak Przemysław, 
31) Richert Piotr, 
32) Sasimowicz Joanna, 
33) Stachurski Karol, 
34) Stolecka Kamila, 

35) Sulińska Gabriela, 
36) Szandorowska Marta, 
37) Szurman Dominika,
38) Ścisłowska Daria, 
39) Świerczyńska Kamila,
40) Thiel Magdalena, 
41) Wiącek Magdalena,
42) Wiktorowicz Konrad,
43) Zastawna Oliwia; 
2. Uczniowie szkół gimnazjalnych za 
wybitne osiągnięcia sportowe:
1) Janik Karol, 

2) Kuba Patrycja,
3) Maj Piotr,
4) Makowska Julia,
5) Michoń Natalia,
6) Orzłowska Monika,
7) Szarmach Katarzyna, 
8) Szymczak Marcin,
9) Tchórzewski Cezary,
10) Zyśk Sandra; 
3.   Uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych za 
dobre wyniki w nauce:
1) Bogusz Diana, 
2) Bollin Natalia, 
3) Dębicka Natalia,
4) Krajewska Karolina, 
5) Łangowska Klaudia,
6) Łepkowski Mateusz,
7) Mich Dominik,

8) Miryn Justyna,
9) Pałka Agata, 
10) Papierkiewicz Natalia, 
11) Plata Adam, 
12) Szerszenowicz Daniel,
13) Urbanek Klaudia, 
14) Zdunek Tymoteusz.

Wszystkim uczniom jeszcze raz ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w nauce oraz wybitnych osią-
gnięć w sporcie. 

STYPENDIA BURMISTRZA ROZDANE

Pamiątkowe zdjęcie tegorocznych stypendystów

Szacowni Jubilaci

Już po raz trzeci w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Pruszcz 
Gdański mieliśmy zaszczyt gościć Państwa Jadwigę i Edwarda 
Denkiewicz, mieszkających w Pruszczu od 1952 roku.

Państwo Denkiewicz obchodzili 60. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. Został on zawarty dokładnie 1 lipca 
1952 roku w Zawidzu Kościelnym w województwie mazo-
wieckim. 

Pan Edward pracował przez wiele lat w transporcie i szkol-
nictwie. Pani Jadwiga była zaś kierownikiem w gdańskiej 
firmie Fala. Od początku pobytu w naszym mieście związani 
są z Osiedlem Wschód. 

JUBILEUSZ

Dorota Misztal
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Jacek Swis

BITWA O GOTLAND ZAKOŃCZONA
źródło: www.pozz.org.pl

W dniach 4–7 paździer-
nika 2012 roku w Brighton 
w Anglii odbył się Puchar 
Świata w Taekwon-do ITF. 

Tegoroczna impreza zgro-
madziła 1600 zawodników  
z 43 państw. Ogromne wyróż-
nienie i szansę na konfrontację  
i sprawdzian swoich umiejęt-
ności w starciu z zawodnikami 
z całego świata otrzymała rów-
nież zawodniczka Sportowego 
Klubu Taekwon-do AN-DO  
w Pruszczu Gdańskim NATA-
LIA MICHOŃ.

Powołanie na Zgrupowa-
nie Kadry Narodowej, które 
odbyło się tydzień przed Pucharem, w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Spale i wyjazd na Puchar Świata to efekt sukcesów  
w startach Natalii na Międzynarodowym Turnieju VIKING 
CUP w Szwecji (Natalia zdobyła brąz w kategorii układów 
stopni mistrzowskich I DAN) i świetnego występu na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych, które w tym roku odbyły się  
w dniach 01–03.06.2012 w Nowej Rudzie, gdzie Natalia zdobyła 
złoty medal i tym samym Mistrzostwo Polski.

Zainwestowane środki i serce zaowocowały ogromnym suk-
cesem, młodej, 15-letniej, świetnie rokującej zawodniczki. Nasza 
wychowanka wraca z dorobkiem, aż trzech medali!
BRĄZOWY MEDAL – indywidualne walki kobiet do 50 kg (junior)
SREBRNY MEDAL – kategoria walk drużynowych kobiet (junior)
BRĄZOWY MEDAL – kategoria drużynowych układów kobiet 
stopni I Dan (junior)

Mamy nadzieję, że kolejne starty Natalii w imprezach naj-
wyższej rangi będą również uwieńczone podobnymi sukcesa-
mi. Ogromnie gratulujemy! Trzymamy kciuki za dalszą pracę  
i życzymy złota na Mistrzostwach Świata.

11 października 2012 r. w Sali Herbowej Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku odbyło się oficjalne zakończenie regat 
Bitwy o Gotland. 

W obecności Marszałka Województwa Pomorskiego Mie-
czysława Struka, żeglarzy, licznie przybyłej młodzieży, dzien-
nikarzy i kamer ekip telewizyjnych, Kapitanowie biorący udział  
w żeglarskich zmaganiach – Krystian Szypka i Jacek Zieliński – 
mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego, złożyli meldunek o powrocie 
z „Bitwy o Gotland” patronowi regat – Marszałkowi, dziękując 
jednocześnie gorąco za wspieranie idei regat.

MEDALE DLA PRUSZCZA

Kapitanowie Krystian Szypka i Jacek Zieliński podczas spo-
tkania z Marszałkiem

Fot. Sławomir Lewandowski / Biuro prasowe UMWP

16 listopada 2012 r., godz. 20:30. 
Hala sportowa w szkole ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim.
Bilety w cenie 45 zł do nabycia w Centrum Kultury i Sportu codziennie  
z wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach od 8:00 do 16:00.

 „THE SEJM” - NOWY PROGRAM NEONÓWKI
„The SEJM” to nowy program wrocławskiego kabaretu Neo-Nówka. Wejdź 

razem z nami w baśniowy świat pełen humoru i relaksu. Czy Wandzia może 
spotkać Trzech Króli, czy nasz Prezydent załatwi wizy do USA, jak radzi sobie 
współczesny teatr z komercją i czy sprawdzi się przepowiednia, że to Polacy 
uratują świat. Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w nowym programie ka-
baretu Neo-Nówka „The SEJM”. Oprawę muzyczną zapewni grający wraz  
z kabaretem zespół Żarówki, czyli piątka zawodowych muzyków, dzięki którym ze 
sceny popłynie muzyczna uczta w postaci samych autorskich piosenek. Do tego 
niesamowita i futurystyczna oprawa wizualno-świetlna spektaklu. 18 nominacji 
do Oscara, 4 Złote Globy i 3 okładki w gazetce promocyjnej Tesco, czy można 
mieć więcej. Jeżeli widziałeś ten kabaret tylko w Internecie to znaczy, że nic 
nie widziałeś. Ten spektakl trzeba zobaczyć na żywo. Nie bądź bierny przejdź  
z nami na śmieszną stronę mocy. 

WYSTĘP KABARETU NEONÓWKA

Natalia Michoń – zdobywczyni 
trzech medali podczas Pucharu 
Świata w Taekwon-do ITF

Gratulując wyczynu Kapitanom i podjęcia wyzwania o takiej 
porze roku, która sprawia, iż wyzwanie to staje się jeszcze bardziej 
ekstremalne, Marszałek Mieczysław Struk – będąc z zamiłowa-
nia żeglarzem, przyznał, iż z niepokojem sam śledził przekazy 
satelitarne i medialne o aktualnej pozycji żeglarzy w czasie regat. 
Trudy żeglugi, przewidywane w prognozach pogody, znalazły 
potwierdzenie w relacji żeglarzy z regat, gdy mówili o znisz-
czonym sprzęcie i licznych, na szczęście niegroźnych, urazach. 

Kapitanowie zostali uhonorowani przez prezesa Polskiego 
Związku Żeglarskiego ds. sportu Piotra Hlavatego i prezesa 
Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Bogusława 
Witkowskiego, pamiątkowymi rycinami wykonanymi specjalnie 
na tą okoliczność przez artystę malarza Krzysztofa Stepanów. 

Anna Misztal, Dorota Mazur

"



7Wieœci PRUSZCZA  2012 Wieœci PRUSZCZA  2012.

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Odpady komunalne 

To grupa odpadów, potocznie mówiąc 
śmieci, które każdy z nas produkuje 
w swoim gospodarstwie domowym. 
Zmiany, które czekają nas za kilka 
miesięcy będą dotyczyły tylko i wyłącznie 
śmieci z naszego domu.

Odpady mokre i suche
To nowość w naszym mieście. Od  

1 lipca 2013 r. będziemy zbierali odpady 
w podziale na suche i mokre. Taki obo-
wiązek będzie miał każdy mieszkaniec  
i przedsiębiorca wytwarzający odpady komu-
nalne w Pruszczu Gdańskim.

Odpady mokre zbierane będą tylko 
i wyłącznie do brązowych pojemników, 
natomiast odpady suche do zielonych, 
czarnych lub innych niż te, które zarezer-
wowane są na zbiórkę odpadów surow-
cowych, tj. szkła, tworzyw sztucznych  
i papieru oraz odpadów mokrych.

Odpady mokre to odpady ulegające bio-
degradacji, w tym: odpady zielone, odpady 
spożywcze i kuchenne, np.: resztki żywności, 
fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach 
i orzechach, trawa, liście, rośliny, ziemia 
po kwiatach, zużyte ręczniki papierowe  
i chusteczki higieniczne, mokry oraz zabru-
dzony papier i inne odpady nadające się do 
kompostowania.

Odpady suche to te pozostałe po wydzie-
leniu z odpadów zbieranych selektywnie 
(odpadów mokrych, papieru, szkła, tworzyw 
sztucznych oraz pozostałych odpadów zbie-
ranych selektywnie). Odpady suche to np. 
opakowania po olejach, styropianowe pojem-
niki po żywności, fajans, porcelana, zdjęcia, 
pampersy, szkło żaroodporne.

Elektrośmieci
Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny (ZSEiE) to np. lodówka, suszarka 
do włosów, kalkulator, komputer, żelaz-
ko, telefon, wiertarka, pralka, świetlówka  
i inne odpady należące do grupy odpadów 
niebezpiecznych. Dziś można je oddać  
w dwóch miejscach w mieście w pierwszą 
i trzecią sobotę miesiąca oraz przy zakupie 
nowego sprzętu lub odpłatnie u przedsiębior-
cy, który posiada stosowne zezwolenie. Po  
1 lipca 2013 r. będzie należało bezwzględnie 
ZSEiE dostarczyć do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w mieście. 
Bardzo ważne jest to, że nie wolno wyrzucać 
elektrośmieci do śmietnika – jest to karalne 
tak jak demontowanie takiego sprzętu i od-
zyskiwanie jego elementów w miejscach do 
tego celu nieprzeznaczonych.

Wielkogabaryty
Krótko mówiąc, to wszystko to, co ze 

względu na swoje rozmiary i masę, nie może 
być umieszczone w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komu-
nalnych. Do odpadów wielkogabarytowych 
nie zalicza się odpadów z budów i remontów 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Wielkogabaryty to sofy, fotele, 
szafy, biurka, stoły itp. Po wprowadzeniu 
zmian będzie można taki odpad bezpłatnie 
dostarczyć na „gratowisko”, a także skorzy-
stać z dobrze już nam znanej objazdowej 
zbiórki, gdzie o wyznaczonej godzinie  
i w wyznaczonym miejscu można pozostawić 
swój wielkogabaryt.

Leki
Zużyte i przeterminowane leki należy 

dostarczyć do 11 aptek w mieście, które na 
koszt miasta zbierają odpady niebezpieczne, 
jakimi są leki. Po zmianach nadal będzie 
można dostarczyć je do aptek, ale dodatkowo 
jeszcze zbierane będą na „gratowisku”.

Baterie
Małe, średnie i duże, każdego typu ba-

terie będzie można, tak jak dzisiaj od-
dać w prawie w 40 punktach handlo-
wych, punktach użyteczności publicznej  
w mieście. Dodatkowo po zmianach, będzie 
można dostarczyć je do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów tj. do „gratowiska”.

Bioodpady
Odpady ulegające biodegradacji, na-

leżą do nich odpady kuchenne, odpady 
zielone, papier i makulatura, opakowania 
z papieru i tektury, tekstylia oraz części  
z drewna odpadów wielkogabarytowych i bu-
dowlanych. Bioodpady to uogólniając odpady 
mokre powstających m.in. w wyniku pielę-
gnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów 
zieleni. Oprócz selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych do brązowego pojemnika 
będzie można dostarczyć je na „gratowisko”. 

Choinki naturalne
Zbierane będą w okresie poświątecznym 

tak jak dotychczas, podczas objazdowej 
zbiórki odpadów w 50 punktach w mieście. 
Choinki to również odpady biodegradowalne, 
więc będziemy je również przyjmować na 
„gratowisku”.

Opony
Rezygnujemy z objazdowych zbiórek 

opon. Jedynym miejscem ich gromadzenia 
będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów 
– „gratowisko”.

Odpady budowlane
Odpady pochodzące z drobnych remon-

tów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać 
pozwoleń na budowę lub których nie trzeba 
zgłaszać do organu administracji budowla-
no-architektonicznej, np. gruz, kafelki, stare 
okna, armatura łazienkowa. Każdy mieszka-
niec Pruszcza Gdańskiego, w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami wnoszonej 
do gminy będzie mógł bezpłatnie oddać do 
„gratowiska” takiego typu odpady.

Pozostałe odpady
Lista zbieranych selektywnie odpadów 

będzie długa. Do tej grupy odpadów między 
innymi będą należały: chemikalia, czyli 
farby, oleje, środki ochrony roślin, lakiery, 
ale także odpady wielomateriałowe, głównie 
tetra paki, ponadto metale, odzież. Wszystkie 
te odpady, które powstaną w domu, a nie 
będziemy wiedzieli co z nimi zrobić, będzie 
można dostarczyć i oddać w ramach opłaty 
wnoszonej do gminy do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie miasta, czyli do 
potocznie nazywanego „gratowiska”. 

Selektywna zbiórka „u źródła”
Aby wywiązać się z obowiązku selek-

tywnego zbierania odpadów komunal-
nych i osiągnąć nałożone na nas poziomy, 
na terenie miasta wprowadzony zostanie 
system zbiórki polegający na zbieraniu 
papieru, tworzywa sztucznego i szkła do 
oddzielnych pojemników lub worków  
o odpowiednich kolorach oraz na dodatko-
wym dzieleniu odpadów na mokre oraz na 
suche i zbieraniu ich również do pojemników 
o odpowiednich kolorach. Odbywać się to bę-
dzie już na poziomie gospodarstw domowych.

Gratowisko
Na terenie miasta utworzony zosta-

nie punkt selektywnej zbiórki odpadów 
problematycznych potocznie nazywany 
„gratowiskiem”. Mieszkańcy będą mogli 
dostarczyć do tego punktu, w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi wnoszonej do gminy, takie odpady jak: 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
(elektrośmieci), opony, odpady wielkogaba-
rytowe, w tym meble, odzież i tekstylia oraz 
odpady niebezpieczne (farby, lakiery, środki 
ochrony roślin, oleje, akumulatory, baterie, 
przeterminowane leki). Dodatkowo na „gra-
towisko” będziemy mogli przekazać odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ilości 
do 0,5 tony rocznie.

dokończenie na str. 8

Wytnij i zachowaj
"



 8 Wieœci PRUSZCZA  2012.

Wydawca: Gmina Miejska Pruszcz Gdański.
Redaktor Naczelny: Bartosz Gondek
Fotografie: Fot. J. Swis, K. Piekło, M. Kucharski
Nakład: 4 000 egz.

wieœci

Adres Redakcji: 83-000 Pruszcz Gdański, 
ul. Grunwaldzka 20, tel. 58 775-99-21, 
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl
Skład i Druk: Zakłady Graficzne Sp. z o. o. Tczew, 
ul. Kwiatowa 11, tel. 58 531-57-30, e-mail: bok@zgdruk.eu

Worki, pojemniki
Odpady komunalne na terenie nierucho-

mości będziemy zbierać do odpowiednich 
pojemników lub worków. 

W zabudowie jednorodzinnej będziemy 
zbierać surowce wtórne w podziale na papier, 
tworzywa sztuczne i szkło do kolorowych 
worków, które dostarczy przedsiębiorca odbie-
rający odpady komunalne, wybrany w drodze 
przetargu przez gminę. W zabudowie wieloro-
dzinnej surowce wtórne będziemy gromadzić  
w oddzielnych pojemnikach. 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości 
będzie wyposażyć nieruchomość w pojemniki 
służące do zbierania odpadów oraz utrzymy-
wanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości 
nie będzie miejsca na ustawienie pojemników 
na odpady komunalne, właściciele nierucho-
mości będą mogli 
ustawić pojemniki 
na innym terenie po 
uzyskaniu zgody 
jego właściciela. Po-
szczególne odpady 
będziemy zbierać do 
pojemników i wor-
ków w ustalonych 
kolorach, tj.:
a) odpady suche – 
pojemnik w dowol-
nym kolorze,
b) odpady mokre – 
wyłącznie pojemnik 
w kolorze brązowym,
c) papier – pojemnik lub worek (w za-
leżności od rodzaju zabudowy) w kolorze 
niebieskim,
d) szkło – pojemnik lub worek (w zależności 
od rodzaju zabudowy) w kolorze zielonym, 
e) tworzywa sztuczne – pojemnik lub 
worek (w zależności od rodzaju zabudowy)  
w kolorze żółtym.

Deklaracja
Deklaracja stanowić będzie pewnego 

rodzaju dokument jaki właściciel nieru-
chomości, na której zamieszkują miesz-
kańcy, będzie składał do burmistrza  
w określonym czasie. Każda zmiana danych 
zawartych w deklaracji będzie skutkować 
koniecznością złożenia nowej deklaracji 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
takiej zmiany. Nowelizacja ustawy daje 

burmistrzowi możliwość skorzystania  
z pomocy policji w toku wykonywania czyn-
ności kontrolnych przydatnych w weryfikacji 
danych zawartych w deklaracji. Szczegółowe 
informacje m.in. dotyczące terminu i miejsca 
składania deklaracji doprecyzuje uchwała  
w tej sprawie.

Opłata 
W zamian za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi przez gminę właści-
ciele nieruchomości, na których zamiesz-
kują mieszkańcy, będą wnosić do kasy 
miasta opłatę. Opłata ta winna pokryć 
wszystkie koszty, które wymienione zostały  
w ustawie. Koszty dla mieszkańców mogą 
być wyższe w porównaniu z obecnie pono-
szonymi opłatami za śmieci z uwagi na nowe 
obowiązki nałożone na nas przez ustawodaw-
cę, takie jak: selektywna zbiórka odpadów 

komunalnych „u źródła” oraz utworzenie na 
terenie gminy punktu selektywnego zbierania 
odpadów. Pierwszą opłatę mieszkańcy będą 
wnosić do gminy już w lipcu przyszłego roku. 
Rada gminy określi niższą stawkę opłaty za 
odpady zbierane w sposób selektywny. 

Regulamin utrzymania czystości  
i porządku

Do końca 2012 r. uchwalony zostanie 
nowy regulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański. Zostaną w nim określone:
– wymagania w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie nieruchomości 
(m.in. prowadzenie selektywnego zbierania  
i odbierania odpadów komunalnych),
– rodzaj i minimalna pojemność pojemni-
ków na odpady,
– częstotliwość i sposób pozbywania się od-

padów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości,
– inne wymagania wynikające z wojewódz-
kiego planu gospodarki odpadami,
– obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 
domowe,
– wymagania utrzymania zwierząt gospo-
darskich,
– obszary podlegające obowiązkowej dera-
tyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Poziomy do osiągnięcia
W związku z przystąpieniem Polski do 

Unii Europejskiej nałożono na nas obo-
wiązki osiągnięcia określonych poziomów 
w gospodarce odpadami. Określone zostały 
m.in. poziomy recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia takich odpadów komu-
nalnych jak: papier, metal, tworzywo sztuczne 
i szkło. Zobowiązani jesteśmy również do 

ograniczenia masy 
odpadów biodegra-
dowalnych kiero-
wanych do skła-
dowania. Tak więc 
koniecznym jest 
wydzielenie z odpa-
dów zmieszanych 
surowców wtórnych 
oraz odpadów bio-
degradowalnych.  
W przypadku nie-
osiągnięcia wyma-
ganych poziomów, 
będziemy musieli 

zapłacić kary, co w konsekwencji istotnie 
wpłynie na wysokość wnoszonych do gminy 
opłat.

Wypowiedzenie umowy z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne 

Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmie od-
powiedzialność za gospodarkę odpadami. 
W związku z tym konieczne jest wypo-
wiedzenie przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych dotychczasowych umów 
na odbieranie odpadów komunalnych  
w odpowiednim czasie. 

Jeżeli okres wypowiedzenia tej umowy jest 
trzymiesięczny, należy to zrobić najpóźniej do 
końca marca. Jeżeli zaś okres ten jest dłuższy, 
należy rozwiązać taką umowę odpowiednio 
wcześniej. Już w lipcu przyszłego roku 
powstanie obowiązek wnoszenia opłaty na 
rzecz gminy.

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
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