Zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami
Urząd Gminy informuje, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają
stawki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
Koszty funkcjonowania systemu w naszej gminie znacznie przewyższały
dochody uzyskane z tego tytułu, w związku z tym gmina obowiązana była do
ustalenia nowych, wyższych stawek z tytułu gospodarowania odpadami.
Zmieni się także sposób podziału gospodarstw domowych ze względu na
liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Konieczne zatem będzie
złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi. O terminie złożenia nowej deklaracji poinformujemy
Państwa w stosownym czasie.
Nowe stawki opłat przedstawiają się następująco:
Odpady segregowane

Opłata

gospod. 1-osob.
gospod. 2-osobowe
gospod. 3-4 osob.
gospod. pow. 4 osób

18 zł/mies.
22 zł/mies.
30 zł/mies.
35 zł/mies.

Odpady zmieszane
gospod. 1-osob.
gospod. 2-osobowe
gospod. 3-4 osob.
gospod. pow. 4 osób

Opłata
24 zł/mies.
33 zł/mies.
60 zł/mies.
65 zł/mies.

Osoby, które zadeklarowały (bądź zadeklarują) selektywną zbiórkę
odpadów, mają obowiązek wystawiania odpadów posegregowanych według
poniższych zasad. Wystawienie odpadów nieposegregowanych będzie
skutkowało naliczeniem opłat z wyższej stawki, obowiązującej dla odpadów
zmieszanych.

Zasady segregacji:
1. Worek lub pojemnik niebieski z przeznaczeniem na papier
Wrzucamy: książki, gazety, zeszyty, kartony, opakowania papierowe, tekturę,
katalogi papierowe, ozdoby papierowe, gazety, magazyny, prospekty, papier do
pisania, książki telefoniczne, torebki i worki papierowe, pudełka, tekturę.
Odpady papierowe nie mogą mieć części metalowych (zszywek), ani klejonych
grzbietów. Papier powinien być też koniecznie suchy i czysty (czyli pozbawiony
tłustych plam).
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch
jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych, ubrań, rachunków, paragonów i faktur.
2. Worek lub pojemnik żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i
metal:
Wrzucamy: zgniecione butelki PET ( przed wrzuceniem, warto je zgnieść i
pozbawić nakrętek), kartony po mleku i sokach, folię, puszki po konserwach,
stare garnki, zabawki, pokrywki od słoików, plastikowe opakowania i koszyki
po owocach, plastikowe kanistry, kubki po produktach mlecznych, pojemniki
po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, artykuły gospodarstwa
domowego z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, kapsle, drobny złom,
metale kolorowe.
Nie wrzucamy: opakowań po lekach (należą do osobnej grupy odpadów
toksycznych), baterii, puszek po farbach, a także wszelkiego rodzaju odpadów z
domieszką gumy, opakowań po dezodorantach i wszelkiego rodzaju
aerozolach, luster, zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych,
szklanych opakowań po produktach chemicznych wraz z zawartością,
tekstyliów, opakowań po materiałach niebezpiecznych, opakowań, w których
znajdują się pozostałości po artykułach spożywczych.
3. Worek lub pojemnik zielony
Wrzucamy: szkło białe i kolorowe, butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach
(o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształu, szkła
okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i
świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach czy olejach
silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp
telewizyjnych, termometrów.

4. Worek lub pojemnik brązowy
Wrzucamy: resztki kuchenne, skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, odpadki
warzywne i owocowe, kwiaty, trociny, korę.
Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla
kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i
kamieni.
Kosz (pojemnik) na odpady zmieszane:
Wrzucamy wszystko to, co nie kwalifikuje się do worków i czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu.

