
 

ODPADY KOMUNALNE 

 

Przypominamy, że na terenie gminy Długołęka obowiązuje uchwalony przez Radę Gminy 

regulamin utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Regulamin zawiera zapisy określające  

zasady bezpiecznego gromadzenia odpadów komunalnych, właściwego utrzymania pojemników na 

odpady i zabezpieczenia ich przed nieprzewidzianymi zdarzeniami (ingerencja zwierząt, 

rozwiewanie odpadów, rozsypywanie się, itp.)  

W obecnym okresie szczególnego znaczenia nabiera zadbanie o czystość i stan pojemników, 

ich mycie, odkażanie i dezynfekcja, a także dbałość o teren wokół pojemników. Aby nie dopuścić 

do przepełniania pojemników należy dostosować ich wielkość i ilość do liczby osób 

zamieszkujących na danej nieruchomości. Pojemniki oraz worki należy ustawiać w granicach 

nieruchomości, w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, 

bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd 

pojazdem do transportu odpadów w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób 

trzecich. Zadbanie o sprawny odbiór i niepowodowanie uciążliwości dla sąsiadów (np. moje śmieci 

u sąsiada), to teraz jedne z ważniejszych zadań. 

 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – PRZYPOMNIENIE 

 

Nie wszyscy mają jeszcze kanalizację sanitarną, co nie zwalnia nikogo z obowiązku 

pozbywania się ścieków w sposób zgodny z przepisami prawa, a przede wszystkim bezpieczny dla 

środowiska w którym żyjemy. 

Przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do 

korzystania wyłącznie z usług firm posiadających stosowne zezwolenia. Wykaz firm znajduje się na 

BIP, w zakładce ochrona środowiska (https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=667). Za każdym razem 

powinniśmy otrzymać fakturę – tylko w ten sposób udowodnimy, że pozbyliśmy się nieczystości 

legalnie. Jeżeli jakiś podmiot nie będzie chciał Państwu wystawić faktury proszę ten fakt zgłosić do 

wydziału ochrony środowiska telefonicznie lub pod adres email: e.byra@gmina.dlugoleka.pl. Może 

to świadczyć o pozbywaniu się zawartości Waszych szamb w sposób niedopuszczalny 

i nieodpowiedzialny: do przydrożnych rowów, cieków wodnych na terenie gminy lub, tak jak 

stwierdziliśmy ostatnio, do dołów wykopanych w miejscach oddalonych.  

Tacy „przedsiębiorcy” pobierając od Państwa opłatę za prawidłowe zagospodarowanie 

ścieków zwyczajnie oszukują, a na dodatek zatruwają środowisko, o które w tym szczególnym 

czasie powinniśmy dbać podwójnie. 

 

*** 

Te dwa zagadnienia: odpady i ścieki, to kluczowe elementy mające wpływ na warunki naszego 

życia, szczególnie w obecnym okresie. Prosimy więc o współpracę w działaniach mających na celu 

wyeliminowanie przypadków niefrasobliwego, a niekiedy wręcz przestępczego postępowania. 

Starajmy się reagować na bieżąco na zaobserwowane nieprawidłowości, a w razie potrzeby 

informować odpowiednie służby gminne, policję, inspekcję ochrony środowiska, inspekcję 

sanitarną i weterynaryjną. 
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