PYTANIA DOTYCZĄCE ZMIAN GMINNEGO SYSTEMU PO 1 STYCZNIA 2020 r.
OD 1 STYCZNIA 2020 R. OBOWIĄZEK SEGREGACJI OBEJMIE WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

1. CO SIĘ ZMIENI OD NOWEGO ROKU?
- obowiązywać będzie segregacja odpadów,
- dojdą nowe obowiązki w zakresie segregacji dodatkowej frakcji – odpadów kuchennych,
- nieruchomości wyposażone będą w dodatkowe brązowe pojemniki na odpady kuchenne,
- właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują odpady będą mogli skorzystać z ulgi 4 zł od
opłaty.
Zmianie również ulegną m.in. :
- stawki opłat, a stawka za brak segregacji wynosić będzie dwukrotność stawki za segregację,
- druki deklaracji,
- terminy na złożenie deklaracji,
- zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych.

2. SEGREGUJĘ JUŻ ODPADY. CZY MUSZE COŚ ROBIĆ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW?
Od nowego roku dojdą nowe obowiązki w zakresie segregacji dodatkowej frakcji – odpadów. Po 1 stycznia oprócz
znanych już odpadów opakowaniowych dodatkowo będziemy segregować również odpady kuchenne.
Właściciel nieruchomości objętej gminnym systemem nie musi składać nowej deklaracji. Otrzyma zawiadomienie,
w którym określona zostanie nowa opłata.

3. KTÓRY DRUK DEKLARACJI WYBRAĆ?
Składając deklarację naliczającą opłatę za okres w przedziale od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. należy wybrać
druki deklaracji stanowiące załączniki do uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie nr XII/121/2015 z dnia 27.10.2015 r.
Od nowego roku będą obowiązywały nowe druki deklaracji. Z nowych wzorów będzie można skorzystać gdy uchwała
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy się uprawomocni, czyli 14 dni po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wówczas druki będzie można pobrać m.in.
ze strony www.zuk-stargard.pl lub w Biurze Obsługi Klienta ZUK przy ul. Pierwszej Brygady 35 (wieżowiec SARL).
W związku z tym, dzisiaj deklarację składamy na obecnie obowiązujących drukach.
Dla zabudowy jednorodzinnej: druk GM_STA-J
Dla zabudowy jednorodzinnej: druk GM_STA-W

4. CZY OPŁATY WZROSNĄ PO NOWYM ROKU ?
Tak. Opłaty wzrosną od 1 stycznia 2020 r. Jest to spowodowane nowymi obowiązkami wynikającymi m.in. ze zmiany
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przed nowymi wyzwaniami stanie nie tylko miasto Stargard,
ale wszystkie gminy w całej Polsce. Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Stargardu:
BUDYNKI WIELORODZINNE:
- 27,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe (było 20,00 zł za segregowane i 26,00 zł za niesegregowane),
- 49,00 zł – gospodarstwo dwuosobowe (było 35,00 zł za segregowane i 45,50 zł za niesegregowane),
- 65,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe (było 40,00 zł za segregowane i 52,00 zł
za niesegregowane),
BUDYNKI JEDNORODZINNE:
- 37,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe (było 30,00 zł za segregowane i 39,00 zł za niesegregowane),
- 64,00 zł – gospodarstwo dwuosobowe (było 50,00 zł za segregowane i 65,00 zł za niesegregowane),
- 85,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe (było 60,00 zł za segregowane i 78,00 zł
za niesegregowane),
Stawka za brak segregacji wynosić będzie dwukrotność stawki za segregację (wskazanej powyżej).
Zobacz również odpowiedź na pytanie nr 21. Dlaczego wzrośnie opłata za śmieci?

5. ZMIENIA SIĘ STAWKA. CZY MUSZĘ SKŁADAĆ NOWĄ DEKLARACJĘ ?
Właściciele nieruchomości, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie musza
składać nowych deklaracji. Wynika to z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który
stanowi o obowiązku zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości nowych stawek w przypadku uchwalenia
nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podczas gdy metoda naliczania opłaty nie ulega
zmianie).

6. WEDŁUG JAKIEJ STAWKI NALICZAĆ OPŁATĘ GDY SKŁADAM DEKLARACJĘ?
Nowe stawki zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Składając deklarację naliczającą opłatę za okres
w przedziale od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. opłatę naliczamy wg obecnie obowiązujących stawek.

7. JAK ZMIENIĄ SIĘ TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI?
W PRZYPADKU ZAMIESZKANIA NA NIERUCHOMOŚCI:
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust.
1 ustawy).
W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH:
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach) Dotychczasowy termin wynosił 14 dni od nastąpienia zmiany.
W PRZYPADKU ZGONU:
zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5, w przypadku śmierci członka rodziny istnieje możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy wstecz
od dnia tego zdarzenia.

8. JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?
SEGREGACJA DO 31.12.2019 r.
Do 31 grudnia 2019 r. odpady segregujemy na 4 frakcje do następujących rodzajów worków:
- POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI: suchy papier, tektura, kartony;
- POJEMNIK / WOREK ZÓŁTY: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe:
opakowania metalowe;
- POJEMNIK / WOREK ZIELONY: szklane opakowania,;
- WOREK BRĄZOWY: odpady zielone w postaci drobych gałązek, kwiatów, trawy i liści.
SEGREGACJA OD 01.01.2020 r.
Do 31 grudnia 2019 r. odpady segregujemy na 4 frakcje do następujących rodzajów worków:
- POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI: suchy papier, tektura, kartony;
- POJEMNIK / WOREK ZÓŁTY: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe:
opakowania metalowe;
- POJEMNIK / WOREK ZIELONY: szklane opakowania,;
- POJEMNIK BRĄZOWY: odpady kuchenne w postaci resztek żywności;
- WOREK BRĄZOWY: odpady zielone w postaci drobych gałązek, kwiatów, trawy i liści.
Odpady, których nie da się wysegregowac powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane (np. kości, pampersy…)

9. ILE BĘDZIE WYNOSIŁA OPŁATA ZA BRAK SEGREGACJI?
Po nowym roku, opłata za brak segregacji będzie wynosiła dwukrotną wysokość opłaty za segregację. Jeśli zatem
ktoś powinien wnosić, np. 64 zł, a nie segreguje, wówczas decyzją zostanie mu naliczona opłata w wysokości 128 zł
miesięcznie – za miesiące w których stwierdzono nieselektywne przekazywanie odpadów do odbioru.

10. KTO SKONTROLUJE CZY SEGREGUJĘ I CO GROZI ZA BRAK SEGREGACJI?
Weryfikację sposobu zbierania odpadów przeprowadzać będą pracownicy Zarządu Usług Komunalnych
w Stargardzie. W przypadku stwierdzenia braku segregacji, zebrane materiały dowodowe stanowić będą podstawę
do wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty za brak segregacji. Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, podstawą do wszczęcia takiego postępowania będzie również informacja
przekazana przez podmiot odbierający odpady, a więc OPERATORA SYSTEMU.
Ponadto, realizację obowiązków wynikających z art. 5 ust. 1 a więc i selektywną zbiórkę (art. 5, ust. 1 pkt 3) ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma prawo egzekwować Straż Miejska, a niewykonywanie obowiązków
określonych w art. 5 ust. 1 oraz nie wykonywanie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i
porządku w gminach podlega karze grzywny do wysokości 500 zł.

11. CO TO SĄ ODPADY KUCHENNE ?
Odpady kuchenne to odpady w postaci resztek żywności np. owoce i warszywa, ogryzki, obierki, skorupki jajek,
skórka od banana, torebki od herbaty, stare pieczywo, inne przeterminowane artykuły spożywcze bez opakowań.
Do pojemników brązowych zakazuje się wrzucania: opakowań, garnków, słoików, odpadów w postaci wędlin, mięsa,
kości i ryb oraz produktów płynnych, np. zupy, sosy.
Przykład:
1. niedojedzona, stara kanapka ze śniadania z wędliną i pomidorem – wędlinę wrzucimy do pojemnima na odpady
zmieszane, a stary chleb z pomidorem do pojemnika brązowego na bioodpady,
2. resztki z obiadu w postaci ziemniaków z kotletem schabowym i sałatką z ogorka – resztę kotleta wrzucimy do
odpadów zmieszanych, a obierki z ziemniaków, resztki ziemniaków z obiadu i ogórka wrzucimy do pojemnika
brązowego na bioodpady,
3. resztki po zakupach: rzodkiewka i pęczek młodej marchwii – części zielone od rzodkiewki oraz nać marchwii
wrzucimy do pojemnika brązowego na bioodpady

12. CHCĘ KOMPOSTOWAC MOJE BIOODPADY. CZY DOSTANĘ ZNIŻKĘ W OPŁACIE?
Zgodnie z art. 6k ust. 4a Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie
do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
Na terenie miasta Stargard ustalono zwolnienie z części opłaty w wysokości 4,00 zł.

13. CHCĘ SEGREGOWAĆ ZANIM ZMIENI SIĘ SYSTEM. CZY MUSZĘ CZEKAĆ NA NOWE DEKLARACJE?
Właściciele nieruchomości, którzy obecnie NIE SEGREGUJĄ, a chcą już teraz rozpocząć selektywną zbiórkę odpadów
mogą wypełnić deklarację naliczającą opłatę za segregację odpadów na obecnie obowiązujących drukach deklaracji.
Zostaną wówczas wyposażeni w pojemniki lub worki do segregacji i będą mogli ją rozpocząć jeszcze przed 1 stycznia
2020 r.

14. NIE CHCĘ SEGREGOWAĆ. CZY PO NOWYM ROKU BĘDĘ MÓGŁ ZADEKLAROWAĆ BRAK SEGREGACJI?
Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości zadeklarowania braku segregacji. Obowiązek selektywnego zbierania
odpadów wynika z przepisów nadrzędnych i obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości. Zobacz również
odpowiedź na pytanie: dlaczego wszyscy muszą segregować odpady komunalne?

15. CO SIĘ STANIE JAK PO NOWYM ROKU MIMO OBOWIĄZKU NIE BĘDĘ SEGREGOWAĆ?
Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości zadeklarowania braku segregacji. Obowiązek selektywnego zbierania
odpadów obejmie wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie
wszczęte postępowanie, a opłata za brak segregacji zostanie naliczona za miesiące w których ta segregacja
prowadzona nie była (na podstawie zebranych materiałów dowodowych). Stawka za brak segregacji równa jest
dwukrotnej wysokości stawki za segregację. W praktyce oznaczać to będzie wydawanie decyzji wstecz za jeden
lub kilka miesięcy.
Zobacz również odpowiedzi na pytania:
10. Kto skontroluje czy segreguję i co grozi za brak segregacji?
24. Dlaczego trzeba segregować odpady komunalne?

16. CZY ZMIENIĄ SIĘ TERMINY WNOSZENIA OPŁAT?
Nie. Terminy wnoszenia opłat pozostają bez zmian, co oznacza, że opłatę należy wnieść z dołu, do 15 dnia miesiąca
następującego po miesiącu którego dotyczy opłata, czyli: do 15 stycznia za grudzień, do 15 lutego za styczeń, do
15 marca za luty itd. Zmienią się terminy wnoszenia deklaracji: zobacz odpowiedź na pytanie nr 7.

17. NIE CHCĘ SEGREGOWAĆ. PROSZĘ MI WYSTAWIĆ DECYZJĘ NA ROK DO PRZODU.
Nie ma możliwości usankcjonowania sposobu zbierania odpadów decyzją. Od 1 stycznia 2020 r. każdy mieszkaniec
zobowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów. Decyzje naliczające podwyższoną opłatę są elementem
postępowania administracyjnego wynikającego z zebrania dowodów potwierdzających brak segregacji odpadów.
Zgodnie z art. 6ka ust. 3 w drodze decyzji określona zostaje wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
W związku z tym, nie ma możliwości naliczenia decyzji do przodu.

18. URODZIŁO MI SIĘ DZIECKO, WPROWADZA SIĘ DO MNIE KOLEJNY CZŁONEK RODZINY.
CZY MUSZĘ TO ZGŁOSIĆ DO ZUK I W JAKIEJ FORMIE?
Każdą zmianę ilości członków rodziny należy zgłosić jeżeli wpływa na zmianę zakwalifikowania rodzaju
gospodarstwa domowego. Metoda naliczania opłaty na terenie Gminy Miasta Stargard rozróżnia 3 rodzaje
gospodarstw:
- gospodarstwo jednoosobowe,
- gospodarstwo dwuosobowe
- gospodarstwo wieloosobowe (składające się z trzech lub większej ilości osób).
Deklarację zmieniającą należy złożyć w ciągu 10 dni od zaistnienia zmiany w przypadku:
jeśli przed pojawieniem się nowego członka rodziny w deklaracji naliczano opłatę za gospodarowanie odpadami
powstającymi w gospodarstwie jednoosobowym lub dwuosobowym, wówczas zmiana ilości osób wpływa
na zmianę rodzaju gospodarstwa domowego, np. z dwuosobowego na wieloosobowe.
Deklaracji zmieniającej nie trzeba składać w przypadku:
jeśli przed pojawieniem się kolejnego członka rodziny w deklaracji naliczano opłatę za gospodarowanie odpadami
powstającymi w gospodarstwie wieloosobowym. Za gospodarstwa wieloosobowe uznaje się gospodarstwa
składające się z trzech lub większej ilości osób.
Zobacz również odpowiedzi na pytania:
3. Który druk deklaracji wybrać?
7. Jak zmienią się terminy składania deklaracji?

19. ZMARŁ CZŁONEK MOJEJ RODZINY. CZY MUSZĘ TO ZGŁOSIĆ DO ZUK i ILE MAM NA TO CZASU?
Każdą zmianę ilości członków rodziny należy zgłosić jeżeli wpływa na zmianę zakwalifikowania rodzaju
gospodarstwa domowego lub dotyczy bezpośrednio osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat.
Metoda naliczania opłaty na terenie Gminy Miasto Stargard rozróżnia 3 rodzaje gospodarstw:
- gospodarstwo jednoosobowe,
- gospodarstwo dwuosobowe,
- gospodarstwo wieloosobowe (składające się z trzech lub większej ilości osób).
1. PRZYPADKI GDY OSOBA ZMARŁA NIE BYŁA WŁAŚCICIELEM ANI WSPÓŁWŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI (tj. nie
składała deklaracji):
Deklarację zmieniającą składa się w przypadku:
gdy śmierć członka rodziny wpływa na zmianę rodzaju gospodarstwa domowego, np. z gospodarstwa
wieloosobowego na gospodarstwo dwuosobowe, lub z gospodarstwa dwuosobowego na jednoosobowe.
Deklarację „zerową” lub informację o zgonie należy złożyć w przypadku:
- gdy osoba zmarła była jedyną osobą zamieszkującą nieruchomość, a po jej śmierci nieruchomość będzie
niezamieszkała.
Deklaracji zmieniającej nie trzeba składać w przypadku:
jeśli śmierć członka rodziny nie wpływa na zmianę rodzaju gospodarstwa domowego (dot. przypadku gdy osoba
zmarła nie składała deklaracji).
2. PRZYPADKI GDY OSOBA ZMARŁA BYŁA JEDNOCZEŚNIE WŁAŚCICIELEM/WSPÓŁWŁAŚCICIELEM
NIERUCHOMOŚCI (składała deklarację):
- w takim przypadku w ZUK należy złożyć deklarację przez osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty
za gospodarowanie odpady komunalne (dotyczy nieruchomości w dalszym ciągu zamieszkiwanej; aktualizacja osób
zobowiązanych), jednocześnie określając rodzaj prowadzonego gospodarstwa, lub
- w przypadku gdy nieruchomość była zamieszkiwana wyłącznie przez osobę zmarłą, a po jej śmierci stanie się
nieruchomością niezamieszkałą - informację o śmierci zobowiązanego lub deklarację „zerową”.
Niezależnie od przypadku, zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5, w przypadku śmierci członka rodziny istnieje możliwość
złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do 6 miesięcy wstecz od dnia tego zdarzenia.
Zobacz również odpowiedzi na pytania:
3. Który druk deklaracji wybrać?
7. Jak zmienią się terminy składania deklaracji?

20. DZIECI WYPROWADZAJĄ SIĘ Z NASZEGO DOMU. CZY MUSZĘ TO ZGŁOSIĆ?
Każdą zmianę ilości członków rodziny należy zgłosić jeżeli wpływa na zmianę zakwalifikowania rodzaju
gospodarstwa domowego lub dotyczy bezpośrednio osoby zobowiązanej do wnoszenia opłat.
Metoda naliczania opłaty na terenie Gminy Miasto Stargard rozróżnia 3 rodzaje gospodarstw:
- gospodarstwo jednoosobowe,
- gospodarstwo dwuosobowe,
- gospodarstwo wieloosobowe (składające się z trzech lub większej ilości osób).
Deklarację zmieniającą składa się w przypadku:
gdy wyprowadzka wpływa na zmianę rodzaju gospodarstwa domowego, np. z gospodarstwa wieloosobowego na
gospodarstwo dwuosobowe, lub z gospodarstwa dwuosobowego na jednoosobowe.
Deklaracji zmieniającej nie trzeba składać w przypadku:
jeśli wyprowadzka nie wpływa na zmianę rodzaju gospodarstwa domowego (dot. przypadku gdy osoba, która się
wyprowadza nie jest właścicielem tj. składała deklaracji).
PAMIĘTAJ: Deklarację składa właściciel nieruchomości.
Zobacz również odpowiedzi na pytania:
3. Który druk deklaracji wybrać?
7. Jak zmienią się terminy składania deklaracji?
21. DLACZEGO WZROŚNIE OPŁATA ZA ŚMIECI?
Na wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wpływ dwa główne czynniki:
1. zmiany i nowe obowiązki wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
zmiany innych przepisów (wpływ w ok. 70% na wzrost opłaty):
- obowiązek segregacji przez wszystkich właścicieli nieruchomości, a w tym koszty związane z doposażeniem
nieruchomości w pojemniki na segregację odpadów opakowaniowych (ok. 140 nowych gniazd na segregację czyli
ok. 450 nowych pojemników - dzwonów), dodatkowymi trasami pojazdów, które odbiorą selektywnie te odpady;
Wzrośnie również ilość zużywanych worków do segregacji odpadów na zabudowie jednorodzinnej (o ok. 50 % w
stosunku do ilości obecnie zużywanej);
- dodatkowa frakcja odpadów (odpady kuchenne), a w tym: koszty związane z wyposażeniem nieruchomości w
pojemniki na odpady kuchenne oraz dodatkowymi trasami pojazdów, które odbiorą selektywnie tę frakcję
odpadów, oraz koszty związane z zagospodarowaniem tych odpadów;
- zmniejszenie okresu w którym odpady mogą być magazynowane z 3 lat do 1 roku co się wiąże z koniecznością
dostosowania infrastruktury do możliwości zagospodarowania wszystkich odpadów w ciągu 1 roku;
- trudności w sprzedaży surowców w postaci folii (głównie czarnej i brązowej);
- zakaz składowania frakcji energetycznej - konieczność oddania jej do spalarni;
- wzrost opłaty środowiskowej ze 140 zł jeszcze w 2018 r. temu do 270 zł w 2020 r. za każdą tonę odpadów
poddanych składowaniu.
2. czynniki ekonomiczne (wpływ w ok. 30% na wzrost opłaty):
Zalicza się do nich wzrost kosztów amortyzacji, bieżącego serwisu i remontu sprzętu i urządzeń, kosztów
wynagrodzeń pracowników (w tym szeroko rozumianych kosztów pracowniczych), paliwa, energii elektrycznej,
materiałów i usług.
Zmiany przepisów prawa, nałożenie nowych obowiązków oraz czynniki ekonomiczne wpłynęły na to, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt odbioru odpadów wzrósł o ok. 40 %. Wzrost kosztów,
biorąc pod uwagę powyższe czynniki, spodziewany jest również w przypadku zagospodarowania odpadów. Koszty
administracyjne pozostają na podobnym poziomie jak w latach poprzednich.
W związku z tym, że system musi się bilansować, a więc pokrywać w całości z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, konieczne było dokonanie analizy wpływów w stosunku do wzrostu kosztów systemu,
a co za tym idzie skalkulowanie nowych wysokości stawek.

22. CZY ZABIORA MI POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE? I CO BĘDZIEMY WRZUCAC DO TEGO
POJEMNIKA SKORO WSZYSTKO TRZEBA SEGREGOWAĆ?
Pojemnik na odpady zmieszane nie będzie zabrany, ponieważ jest bardzo ważnym elementem segregacji odpadów.
Do pojemnika na odpady zmieszane należy wyrzucić odpady, których nie da się wysegregować, np. zużyte
chusteczki higieniczne, kości, stare wędliny, pampersy, zanieczyszczony tłuszczem papier po maśle itp.

23. JAK PO 1 STYCZNIA 2020 r. BĘDĘ MÓGŁ ODDAC ODPADY WIELKOGABARYTOWE?
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
wyłącznie 1 raz w miesiącu na uprzednie zgłoszenie telefoniczne (dotychczas, z terenu zabudowy wielorodzinnej
odbiór odbywał się 2 razy w miesiącu).
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach oraz uchwałą w sprawie szczegółowego
sposobu świadczenia usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, odpady w postaci mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych należy gromadzić w miejscach gromadzenia odpadów w terminach odbioru tych
odpadów, ale nie wcześniej niż w dobie poprzedzającej ich odbiór, a poza wyznaczonymi terminami przekazywać
we własnym zakresie bezpośrednio do Ekopunktu. Zaleganie odpadów przy wiacie śmietnikowej powoduje ogólne
wrażenie nieporządku i braku estetyki. Usankcjonowanie kiedy odpady mogą być wystawione do odbioru ma na
celu zachowanie czystości i porządku w miejscach gromadzenia odpadów.
Koszty transportu odpadów wielkogabarytowych poza terminami odbioru poniesie właściciel nieruchomości.
Nierealizowanie obowiązków określonych w regulaminie, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, podlegać może karze grzywny.

24. DLACZEGO TRZEBA SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?
Obowiązek segregacji odpadów wynika z przepisów prawa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania
odpadów. Przepisy ustawy narzucają na gminy coraz wyższe wymagania w zakresie poziomów odzysku i recyklingu.
Za 2019 r. gminy są zobowiązane osiągnąć poziom 40% recyklingu i ponownego użycia, a za 2020 r. – 50% .
Nieosiągnięcie wskazanych poziomów skutkuje nałożeniem bardzo wysokich kar na gminy (a co za tym idzie na
mieszkańców). Aby osiągnąć wymagane poziomy, konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców miasta.
Głównym celem osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu jest ochrona środowiska, ograniczanie masy
powstających odpadów oraz wysegregowywanie jak największej ilości surowców, które mogą zostać poddane
recyklingowi. Segregując odpady przyczynimy się do ochrony naszego środowiska naturalnego:
• Zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska, dzięki czemu składowiska wolniej się zapełniają;
• Chronimy wydobywanie naturalnych zasobów ziemi takich jak: ropa naftowa, złoża metali, czy drzewa.
• Zmniejszamy koszty wytwarzania nowych produktów z odpadów względem produkcji nowych produktów
z materiałów pierwotnych, co z korzyścią wpływa na ochronę środowiska. A mianowicie:
• redukujemy zużycie energii o ok.75%,
• redukujemy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ok. 74%,
• wytwarzamy mniejsze ilości ścieków przemysłowych o 35 %
Pamiętajmy dbamy o przyszłość naszej planety.

