Najnowsze zmiany w sprawie śmieci
Nowy pozytywnie zaopiniowany regulamin Utrzymania czystości i porządku w gminie Jabłonowo
Pomorskie zawiera istotne zmiany w sposobie segregacji odpadów. Również Rada Miejska w dniu
wczorajszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczącej sposobu segregacji odpadów.
Od 01 lipca będziemy segregowali odpady komunalne na 4-5 podstawowe frakcje tj: papier i tektura pojemnik niebieski, szkło – pojemnik zielony, tworzywa sztuczne - żółty, odpady ulegające biodegradacji
– pojemnik brązowy, odpady zmieszane – pojemnik zielony. Zamiast pojemników będzie można używać
oznakowanych kolorami lub kolorem i napisem worków do śmieci.
W praktyce może to się sprowadzić do 3 pojemników (żółty, zielony do szkła, zielony - odpady
zmieszane) oraz worków do papieru, popiołu i kompostownik do odpadów ulegających biodegradacji.
Odpady będzie można segregować do tak oznaczonych pojemników lub worków. Sądzę że pojemniki do
segregacji odpadów dostarczy firma wywożąca śmieci (jeden z warunków stawianych w przetargu), chociaż
ustawa zobowiązuje do tego właścicieli. Także harmonogram odstawy śmieci i segregowanych odpadów
zostanie wszystkim dostarczony przed rozpoczęciem wywożenia. Domy jednorodzinne i gospodarstwa rolne
musza mieć co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 60 l, a budynki wielorodzinne minimum
120 l.
Każdy będzie mógł odstawiać nieodpłatnie segregowane odpady, oraz meble, opony, sprzęt agd i rtv do
Gminnego Punktu Selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
Tylko za składowanie odpadów budowlanych trzeba będzie płacić.
Ceny wywozu śmieci bez względu na ilość śmieci w miesiącu zostały zaopiniowane pozytywnie przez 11
radnych na 14 głosujących, więc najprawdopodobniej jutro takie zostaną uchwalone:
Z gospodarstwa domowego zamieszkałego przez ilość osób:
segregowane

niesegregowane

1 osoba

11,00 zł

14,00 zł

2 osoby

20,00 zł

27,00 zł

3 osoby

29,00 zł

40,00 zł

4 osoby

38,00 zł

52,00 zł

5 osób i więcej

47,00 zł

63,00 zł

Średnia cena wywozu śmieci od jednej osoby w gminie wyniesie około 9,66 zł i osoby w rodzinach
powyżej piątej będą miały wywóz śmieci za darmo. Jeżeli do średniej uwzględnimy i te osoby, to
średnia cena wywozu śmieci w gminie wyniesie około 9,00 zł.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do składania deklaracji określającej sposób segregacji oraz ilość
osób na nieruchomości do dnia 15 maja 2013 roku. Druk deklaracji dostarczy gmina!
Osoby i rodziny które mają podpisane umowy z ZGKiM w Jabłonowie, jak ustaliłem z kierownikiem
zakładu – nie muszą składać wypowiedzeń zawartych umów. Co do innych umów trzeba rozmawiać z
właścicielem firmy, a najlepiej wypowiedzieć umowę. Umowę należy wypowiedzieć z dniem
30.06.2013r.
Pozostałe zasady zostały opisane wcześniej.
Zenon Śmigowski, 26 marca 2013r.
www.jablonowo.com
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