
ŚMIECIOWE ZMIANY
Od 1 lipca 2013 roku zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi w kraju

to samorządy odpowiadają za zbiórkę i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nie jest to nowość dla mieszkańców naszej gminy, którzy bardzo szybko dostosowali

się do wdrożonych nowych zasad. Rok 2018 będzie jednak okresem wielu zmian

w samym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi jak i w opłatach.

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016

roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji

odpadów, gmina musi dostosować rodzaje i kolory pojemników do ogólnie przyjętych

norm.

Jak to będzie teraz wyglądało?

 Worek o kolorze niebieskim z oznakowanym napisem „PAPIER”

 Worek w kolorze żółtym z oznakowanym napisem „METALE I TWORZYWA

SZTUCZNE”

 Worek w kolorze zielonym z oznakowanym napisem „SZKŁO”

TAK wrzucamy NIE wrzucamy

- papier,

- tektury,

-odpady opakowaniowe z papieru i

tektury.

- opakowań z zawartością,

- kalki technicznej,

- prospektów, foliowanych

i lakierowanych katalogów (gazet).

TAK wrzucamy NIE wrzucamy

- opakowania z metali i tworzyw

sztucznych,

- odpady opakowaniowe

wielomateriałowe.

- mokrych folii,

- opakowań pochodzenia medycznego,

- opakowań po olejach, smarach,

lakierach, farbach, itd.

- opakowań po środkach owadobójczych i

chwastobójczych.

TAK wrzucamy NIE wrzucamy

- szkło,

- odpady opakowaniowe ze szkła.

- ceraminiki (porcelany, naczyń typu arco,

doniczek, itp.),

- luster,

- szkła budowlanego (szyby okienne,

szkło zbrojone)

- szyb samochodowych.



 Worek w kolorze brązowym z oznakowanym napisem „BIO”

 Pojemnik o pojemności min. 110 l – na popiół i żużel z kotłów CO

Drugim Rozporządzeniem, które znacząco wpłynie na gospodarkę odpadami

komunalnymi w naszej gminie jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca

2017 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które wchodzi w życie z dniem

1 stycznia 2018 roku. Rozporządzenie to określa między innymi nowe stawki opłat za

składowanie odpadów komunalnych, które są znacząco wyższe i w prognozie

najbliższych lat będą jeszcze wzrastać. Narzucenie wysokich cen składowiskom

przekłada się na ceny odbioru jednej tony odpadów, a co niestety wpłynie na koszty

funkcjonowania systemu, które muszą pokryć mieszkańcy. Zarówno to, jak i fakt

ciągłego wzrostu ilości odebranych odpadów sprawiło, że Rada Gminy rozpoczęła

prace nad Regulaminem oraz nowymi stawkami. Oczywiście należy się cieszyć,

że z roku na rok ilość odebranych odpadów od mieszkańców, przedsiębiorców

i domków letniskowych jest coraz większa ponieważ wpływa to na poprawę jakości

stanu czystości rzek, lasów i przydrożnych rowów. Poniższy wykres przedstawia ilość

odebranych odpadów w poszczególnych latach.

NAGROMADZENIE ODPADÓW W
POSZCZEGÓLNYCH LATACH
[wartości podane w tonach]

ROK SUMA
2013

(od 01.07 do 31.12) 1243,523

2014 3055,519
2015 3538,102
2016 4023,083

2017 (do 31.10) 3226,591

Jak widać na wykresie ilościowy wzrost odebranych odpadów jest znaczny. Nawet

zakładając, że w listopadzie i grudniu roku 2017 odebrane zostanie po 360 ton (jak to

było w roku 2016) sumaryczna wartość przekroczy zeszłoroczną ilość odebranych

odpadów o ok. 10 %.



W celu uchronienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przed

drastycznymi skokami stawek zostanie wprowadzone do Regulaminu Utrzymania

Czystości i Porządku w gminie parę istotnych zmian.

Co więc musimy wiedzieć?

1) STAWKI OPŁATY:
Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywać nowe stawki opłaty i tak:
Rodzaj nieruchomości Odpady segregowane Odpady niesegregowane
ZAMIESZKAŁA 10 zł / osobę / miesiąc 20 zł / osobę / miesiąc

NIERUCHOMOŚCI

WYKORZYSTYWANE JEDYNIE

PRZEZ CZĘŚĆ ROKU NA CELE

REKREACYJNE

150 zł / nieruchomość / rok 300 zł /nieruchomość / rok

NIERUCHOMOŚCI

NIEZAMIESZKAŁE

Stawki w zależności od rodzaju odpadów i ilości

zadeklarowanych w deklaracji zgodnie z Regulaminem

(wzrost ok. 25 %)

2) NOWE ZASADY ODBIORU:

 odpady pobudowane oraz rozbiórkowe należy dowieść do punktu

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) samodzielnie

za dodatkową odpłatnością!

 odpady ulegające biodegradacji w tym trawy, gałęzie, liście należy

dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

samodzielnie! Odpady te przyjmowane będą bezpłatnie!

3) ZMIANY W CZĘSTOTLIWOŚCI:
Najważniejsze zmiany w częstotliwości dotyczą odbioru z obszarów zabudowy

jednorodzinnej:

a)odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden

raz w miesiącu,

c) popiół i żużel z kotłów CO – 9 razy w roku, w miesiącach: styczeń, luty, marzec,

kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, listopad, grudzień,

d) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku;



oraz odbioru z obszarów zabudowy wielorodzinnej i osiedlowej:

a)odpady zmieszane –raz na dwa tygodnie,

b)zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – raz na

dwa tygodnie,

c)popiół i żużel z kotłów CO – 9 razy w roku, w miesiącach: styczeń, luty, marzec,

kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, listopad, grudzień,

d)odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku;

Wprowadzenie powyższych zmian powinno usprawnić i uszczelnić system

gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Węgierska Górka. W związku z

powyższym wierzę, że wspólnie dostosujemy się do nowych zasad. Jednocześnie

dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poprzez rzetelną segregację odpadów

dbają o czystość naszej Małej Ojczyzny.


