INFORMACJE

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
od 1 czerwca 2020
Szanowni mieszkańcy!
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Rada Gminy Szemud podjęła szereg
uchwał dotyczących gospodarki odpadami na terenie naszej gminy w tym m.in.:
1. U
 chwała Nr XVI/189/2020 zmieniająca
uchwałę Nr XV/177/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Szemud;
2. Uchwała Nr XVI/190/2020 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3. Uchwała Nr XVI/191/2020 w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej.
Wszystkie wymienione wyżej uchwały wchodzą w życie 1 czerwca 2020r., i wprowadzają
istotne zmiany w zakresie gospodarowania
odpadami, które pokrótce omówimy w niniejszym artykule:

Odpady komunalne niesegregowane (tzw.
zmieszane) mogą występować tylko i wyłącznie jako tzw. „odpady resztkowe” jako jedna
z frakcji występująca przy prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.
Mieszkańcy, którzy w złożonej wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali przekazywanie odpadów w sposób selektywny nie
muszą składać nowej deklaracji.
Nowe druki deklaracji będą dostępne na naszej stronie www.szemud.pl w zakładce gospodarka odpadami.

• OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW
Od dnia 1 czerwca 2020 roku wszyscy
mieszkańcy Gminy są zobowiązani do zbierania i oddawania odpadów komunalnych
w sposób selektywny. Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy dotąd nie segregowali odpadów zobowiązani są do złożenia
nowej deklaracji, w której wskażą realizację
obowiązku segregacji. Obowiązek zmiany
deklaracji należy wykonać do 10 lipca br.

• DODATKOWY OBIÓR ODPADÓW BIO
W MIESIĄCU CZERWCU
Jednocześnie informujemy, iż od czerwca nastąpi zmiana częstotliwość odbioru
BIO. Ten rodzaj odpadów będzie odbierany
co dwa tygodnie przez cały rok. Nie jak dotychczas raz na miesiąc w okresie od maja do
października. Oznacza to, iż nastąpi zmiana
w obecnym, harmonogramie odbioru odpadów o dodatkowy jeden odbiór odpadów
BIO w miesiącu czerwcu. O terminie odbioru
zostaną Państwo powiadomienie w miesiącu
maju przez firmę wywozową.

• WPROWADZONO FRAKCJĘ ODPADÓW
O NAZWIE BIO
Oznacza to, że funkcjonująca do tej pory
frakcja o nazwie ODPADY ZIELONE została
poszerzona o wszystkie odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady
kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, i odpady te należy zbierać RAZEM.
Uwaga! Nie ulega zmianie kolor worków
na BIO – nadal jest brązowy. Należy jednak pamiętać,że do tych worków nie
wrzucamy innych opakowań foliowych,
z tworzyw sztucznych itp. Zachęcamy Państwa do wyposażenia się w pojemnik koloru
brązowego na nową frakcję BIO.

• REKOMENDACJA DLA KOMPOSTOWANIA
ODPADÓW BIO JAKO PODSTAWOWEGO
I NAJLEPSZEGO SPOSOBU ICH
ZAGOSPODAROWANIA
Kompostowanie to naturalny, a jednocześnie kontrolowany proces przetwarzania
odpadów organicznych w nawóz w warunkach zakładających optymalną temperaturę,
wilgotność i dostęp do tlenu, który pozwala
osiągnąć wiele korzyści, zarówno dla pojedynczych gospodarstw jak i całej naszej planety.
Dzięki kompostowaniu nie tylko wspieramy
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środowisko ograniczając ilość wyrzucanych
odpadów i przyspieszaniu rozkładu materii
organicznej ale otrzymujemy cenny, często
nazywany czarnym złotem, nawóz dla naszych upraw. Wielu z nas już się o tym przekonało, warto aby spróbowali i inni.
• WPROWADZONO IDENTYFIKACJĘ
NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ POCHODZĄ
ODPADY
Każdy właściciel nieruchomości otrzyma (tak
jak do tej pory) worki na odpady zbierane selektywnie oraz naklejki z kodem kreskowym.
Każdy worek/pojemnik przekazany do obioru
firmie wywozowej będzie musiał być przez
Państwa oznaczony kodem kreskowym. Kody
kreskowe będą indywidualne, przypisane
tylko do danej nieruchomości. Nie wolno ich
będzie pożyczać ani wymieniać z innymi osobami, gdyż odebrane odpady, po odczytaniu
kodu zostaną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej na worku. Znakowanie
kodami kreskowymi ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarki
odpadami oraz pozwolić na monitorowanie
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie całej gminy. Zmiana
ta zostanie wprowadzona sukcesywnie, aby
zachować ciągłość odbioru odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości.
Uwaga! Kolorystyka worków na odpady segregowane nie ulega zmianie.
• OD 1 LIPCA NOWY HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW
Z dniem 1 lipca będzie obowiązywał nowy
harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Szemud, który
zostanie Państwu dostarczony w miesiącu czerwcu przez pracowników firmy wywozowej. Harmonogram dostępny będzie
również na stronie szemud.pl w zakładce
gospodarka odpadami oraz w czerwcowym miesięczniku Lesok.
Drodzy mieszkańcy!
Powyższe informacje stanowią tylko niewielki
wycinek problematyki odpadowej.
Zachęcamy Państwa do zaglądania na naszą
stronę www.szemud.pl gdzie znajdują się wymienione wyżej akty prawne i do miesięcznika
Lesok, a w przypadku bieżących wątpliwości
lub pytań zapraszamy do kontaktu z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 58 676 44 24.
Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

www.szemud.pl

