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Gmina Blachownia 
prosi o dostarczenie 

wniosków

Nielegalne składowiska odpadów

Gminy mogą liczyć na pomoc
Koła i związki wędkarskie 

to nie tylko hobby, gdzie 
członkowie realizują się łowie-
niem ryb.  Niezwykle ważna 
dla wędkarzy jest również 
dbałość o wody, które pozo-
stają pod ich opieką. Regula-
miny związków wędkarskich 
zawierają zasady, które mają 
na celu chronić środowisko. 

Wszystkie ograniczenia wyni-
kają z troski o ryby i środowisko, 
w jakim żyją. W 2018 roku PZW 
Częstochowa wyznaczył wymia-
ry ochronne:
l Sandacz do 50 cm
l Szczupak do 50 cm
l Amur do 40 cm (nie dotyczy 

rzek)
l Pstrąg potokowy do 35 cm

Pozostałe gatunki zgodnie 
z Regulaminem Amatorskiego 
Połowu Ryb. 

Istnieją także limity dobowe 
połowu ryb i przedstawiają się 
następująco:
n Karp, Amur – dwie sztuki łącz-

nie
n Pstrąg potokowy, lipień – 2 

sztuki łącznie

n Sum – 2 sztuki
Pozostałe gatunki zgodnie 

z Regulaminem Amatorskiego 
Połowu Ryb.

W zezwoleniu na 2018 rok, 
udostępnionym przez PZW Czę-
stochowa możemy przeczytać 
także o innych zasadach, jakie 
obowiązują. Jest to m.in. zakaz 
używania spławika i kuli wodnej 
na wszystkich wodach krainy 
pstrąga i lipienia. Ponadto na 
wszystkich wodach krainy pstrą-
ga i lipienia, dozwolonymi meto-
dami połowu jest wyłącznie 
sztuczna mucha i spinning. 
Obowiązuje również całkowity 
zakaz połowów ryb na terenie 
„Obrębów Hodowlanych”. Zgod-
nie z uchwałą Zarządu Okręgu 
PZW Częstochowa mogą wystę-
pować dodatkowe ograniczenia 
w wędkowaniu wynikające z za-
rybień lub zawodów wędkar-
skich. Istnieje specjalna nume-
racja łowisk Okręgu Często-
chowskiego oraz dodatkowe za-
sady wędkowania, jakie na nich 
obowiązują z podziałem na wody 
nizinne oraz wody górskie.

Okręg PZW Częstochowa

Jakie zasady? Gminy mogą liczyć na po-
moc w kwestii usuwania nie-
właściwie składowanych odpa-
dów od Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w wysokości 80 
proc. kosztów. Jaki jest waru-
nek? Odpady muszą zagrażać 
zdrowiu lub życiu ludzi albo 
powodować nieodwracalne 
szkody dla środowiska – poin-
formował Rzecznik Praw Oby-
watelskich.

Znane są przypadki, gdy skła-
dowiska i magazyny różnych od-
padów znajdują się w sąsiedz-
twie terenów mieszkaniowych. 
Do Rzecznika Praw Obywatel-
skich zaczęły wpływać skargi z 
tego powodu. 

– Często działają one bez wy-
maganych pozwoleń; zdarza się 
też, że pozwolenia są cofane wo-
bec uchybień w ich prowadzeniu. 
Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, obowiązek 
usunięcia odpadów z miejsca nie-
legalnego składowania spoczywa 
na ich posiadaczu. Stosunkowo 
często jednak posiadacz nie wy-
konuje tego obowiązku, nawet 
mimo sankcji w postępowaniu 
egzekucyjnym lub kar pienięż-
nych przewidzianych przez pra-
wo ochrony środowiska – zauwa-
żył RPO. W związku z tym to gmi-
ny najczęściej muszą wziąć spra-
wy w swoje ręce w formie tzw. za-
stępczego wykonania decyzji w 
sprawie. Koszty są najczęściej 
największym problemem w tej 
kwestii, dlatego istnieje możli-
wość uzyskania wsparcia NFOŚi-
GW – na przykład w ramach pro-
gramu „Ochrona powierzchni zie-
mi”. Samorządy mogą otrzymać 
dotację lub pożyczkę.

Dotacja na usunięcie i uniesz-
kodliwienie niewłaściwie składo-
wanych lub magazynowanych 
opadów może wynieść nawet 80 

proc. kosztów kwalifikowanych 
w przypadku jednostek samorzą-
du terytorialnego. To w sytuacji, 
gdy odpady stanowią zagrożenie 
dla życia lub zdrowia, bądź mogą 
powodować nieodwracalne szko-
dy w środowisku. Przedsięwzię-
cie musi dodatkowo być realizo-
wane na terenach, które jest wła-
snością Skarbu Państwa lub jed-
nostek samorządu terytorialnego 
(z wyłączeniem nieruchomości 
oddanych w użytkowanie wieczy-
ste). Pożyczka preferencyjna na 
ten cel wynieść może z kolei na-
wet 100 proc. wysokości kosztów 
kwalifikowanych dla podmiotów, 
które realizują zadanie w trybie 
wykonania zastępczego.

W Ministerstwie Środowiska 
obecnie trwają prace nad projek-
tem nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach – poinformował zastęp-
ca prezesa Funduszu Dominik 
Bąk

Składaliście wniosek o dofi-
nansowanie do zakupu pieca 
w gminie Blachownia? Urząd 
Gminy prosi, aby dostarczyć 
w możliwie najbliższym termi-
nie potrzebne dokumenty. 

W Regulaminie, który jest za-
łącznikiem do uchwały nr 330/
LXII/2018 z dnia 26 września 
2018r. Rady Miejskiej w Bla-
chowni w spawie uchwalenia 
regulaminu dofinansowania do 
kosztów poniesionych na mo-
dernizację źródeł ciepła budyn-
ków indywidualnych z terenu 
Gminy Blachownia, realizowa-
nych w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Blachownia na lata 

2018-2022 wymienione zostały 
potrzebne dokumenty, jakie 
należy dostarczyć do Urzędu. 
Są to m.in. dokumentacja foto-
graficzna kotłowni przed wy-
mianą pieca, dokument po-
świadczający, że jest właścicie-
lem lub użytkownikiem wieczy-
stym budynku mieszkalnego i 
kopia faktury VAT (rachunku) 
za zakup i zainstalowanie no-
wego źródła ciepła, zawierający 
informacje obejmujące firmę 
producenta, typ oraz cenę urzą-
dzenia.

Wykaz wszystkich potrzeb-
nych załączników do wniosku 
można znaleźć w wyżej wymie-
nionym Regulaminie i na stronie 
internetowej Gminy Blachownia.

Terenowe Punkty 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Zielonych 
(TPSZOZ) można zna-
leźć w wyznaczonych 
miejscach na terenie 
naszego miasta. Czy 
wiesz, gdzie się znaj-
dują i co można 
w nich umieszczać?

Trawa, liście i gałęzie 
to tylko kilka przykła-
dów odpadów zielo-
nych, które każdy 
mieszkaniec Częstochowy może 
we własnym zakresie zawieść do 
kontenerów TPSZOZ. Funkcjo-
nują one w okresie całego roku 
(z wyjątkiem stycznia), sześć ra-
zy w miesiącu. Można znaleźć je 

w wytyczonych lokalizacjach. 
Odpady są odbierane według 
ustalonego harmonogramu, któ-
ry można sprawdzić m.in. na 
stronie internetowej Często-
chowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego.

TPSZOZ – gdzie się znajdują?
Błeszno: 
1. Ul. Długa /Monterów;
2. Ul. Grzybowska – parking ogródków 

działkowych;
3. Ul. Bugajska z ul. Wilczą – na rogu 

skrzyżowania;
4. Ul. Wczasowa – przy ul. Bałtyckiej;

Dźbów:
5. Ul. Leśna – teren koło szkoły;

Gnaszyn – Kawodrza:
6. Ul. Tatrzańska/Główna przy Dospelu x2;

Grabówka: 
8. ROD „Pod brzózką” ul. Gminna 60;
9. Ul. Ikara 235;

Kiedrzyn:
10. Ul. Gerberowa / Liliowa;

Lisiniec: 
11. Ul. Św. Jadwigi przy salonie płytek;

Mirów:
12. Ul. Mirowska – pomiędzy ogródkami 

działkowymi (Relaks – Gwarek);
13. Ul. Morenowa 9;
14. Ul. Mirowska/Mstowska/Turystyczna;

Parkitka:
15. Ul. Poleska x2;

Podjasnogórska:
17. Ul. Oleńki 22;

Północ:
18. Ul. Kutrzeby na wysokości nr 25B;
19. Ul. Sojczyńskiego – Warszyca;
20. Ul. Geodetów na wysokości lokalu 51;

Raków:
21. Ul. Okrzei / Limanowskiego (okolice dawnej 

pętli autobusowej MPK) x 2;

Stare Miasto:
23. Park Piastów;
24. ul. Rejtana - Ogród działkowy 

„Częstochowianka”;

Stradom:
25. Ul. Piastowska pod wiaduktem obok 

nieczynnego przejazdu kolejowego x 3;kosiarka
28. Ul. Weteranów / Kawodrzańska;

Trzech Wieszczów: 
29. Ul. Goszczyńskiego / Pułaskiego;

Tysiąclecie:
30. Ul. Szajnowicza Iwanowa / Westerplatte x 2;
32. Ul. Wały Dwernickiego obok stacji 

wodociągów x 2;
34. ul Rolnicza 47 - ROD;

Wrzosowiak:
35. Ul. Jesienna / Rydza Śmigłego;
36. Ul. 11 Listopada obok ogródków działkowych 

Hutnik;
37. Ul. Cedrowa obok ogródków działkowych 

Hutnik;

Wyczerpy:
38. Ul. Białoszewskiego przy stacji wodociągów;
39. Ul. Ugody 7A;

Zawodzie:
40. Ul. Podwale / Szpakowa;
41. Ul. Żeromskiego obok rur ciepłowniczych po 

lewej stronie;
42. Ul. Bratnia koło ROD;
43. Ul. Złota / Legionów;
44. Ul. Kaczorowska / Kopcowa;
45. Ul. Jutowa - obok ogródków działkowych.


