
Szanowni Pa stwo, od 1 lipca 2013 zmieniaj  si  zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi. Wprowadzi a je nowelizacja ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach. Gminy s  zobowi zane do wprowadzenia tej ustawy w ycie,
co nie jest dla nas atwe. Bardzo prosimy Pa stwa o cierpliwo  i wyrozumia , szczególnie w
pierwszym roku obowi zywania ustawy sejmowej.

ówne zmiany dotycz :

1. Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z terenu nieruchomo ci zamieszka ych odbiera  b dzie
firma wy oniona przez Gmin  Kadzid o w drodze obowi zkowego przetargu.

2. Ka dy w ciciel nieruchomo ci musi zakupi  jeden pojemnik o pojemno ci  120 l na
odpady zmieszane. Odbiór tych odpadów b dzie odbywa  si co do dwa tygodnie.

3. Gmina wyposa y ka  nieruchomo  w kolejny pojemnik o pojemno ci 120 l na odpady
segregowane. Mieszka cy b  w nim gromadzi : makulatur , odzie , tekstylia, tworzywa
sztuczne, szk o, metale, opakowania wielomateria owe. Odbiór tych odpadów odbywa  si

dzie co dwa tygodnie.

4. Rada Gminy w Kadzidle w dniu 21 grudnia 2012 r. ustali a wst pne stawki op at jakie b
aci  w ciciele nieruchomo ci za odbiór odpadów, tj.:

– w przypadku braku segregacji odpadów ustalono op at miesi czn  30 z  (w
ramach op aty firma odbierze co dwa tygodnie dwa pojemniki po 120 l z odpadami
zmieszanymi );

–  w przypadku prowadzenia segregacji odpadów ustalono op at miesi czn   20 z  (w ramach
op aty firma odbierze co dwa tygodnie jeden pojemnik 120 l z odpadami zmieszanymi i jeden
120 l. z odpadami posegregowanymi.).

Ponadto w ramach wymienionej op aty z nieruchomo ci, które nie posiadaj  w asnego
kompostownika, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada raz w miesi cu firma dokona odbioru
worka 120 l z odpadami biodegradowalnymi (drobne ga zie, trawa). Nie b dziemy w nich
gromadzi  odpadów kuchennych.

Kwoty op at podane wy ej s  orientacyjne, ostateczny koszt funkcjonowania systemu
znany b dzie po rozstrzygni ciu przetargu. Obecnie przyjmowane s  ankiety
informacyjne, dane w nich zawarte s  niezb dne do przeprowadzenia przetargu.

5. Tak e w ramach op aty z terenu nieruchomo ci zamieszka ych dzie mo na dostarcza  do
Punktu Gromadzenia Odpadów znajduj cego si  w Kadzidle przy ul. Kurpiowskiej 52 w dni
pracuj ce w godzinach od 9.00 do 15.00:
– odpady budowlane,
– zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny,
– odpady niebezpieczne, w tym leki, chemikalia, zu yte baterie,
– odpady wielkogabarytowe,
– zu yte opony.

6. Op aty wymienione w punkcie 4 ustalone s  od gospodarstwa domowego. Jest to system
najbardziej podobny do obecnego, w których ka da nieruchomo  posiada w asny pojemnik na



odpady. Dodatkowy kosz na odpady segregowane, a w przypadku braku segregacji odpadów
dodatkowo przeznaczony na odpady zmieszane spowoduje, i wszystkie odpady trafi  do
pojemników. Unikniemy tym samym za miecania lasów , rowów i innych miejsc u yteczno ci
publicznych.

7. Po przeprowadzeniu przetargu i podj ciu przez Rad  Gminy ostatecznej uchwa y
zatwierdzaj cej op aty za mieci ka dy ciciel nieruchomo ci zamieszka ej b dzie musia
wype ni  i z  w Urz dzie Gminy "Deklaracj  okre laj  wysoko  op aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi". Na jej podstawie b  pobierane op aty. Urz d
Gminy nie b dzie wystawia  decyzji okre laj cej op at . Decyzja o okre leniu op aty
wystawiona zostanie tylko w przypadku braku deklaracji, b  wype nienia jej niezgodnie z
prawd  (np. deklaracja zawieraj ca zapis o segregowaniu odpadów, podczas gdy segregacja
faktycznie nie b dzie prowadzona).

8. Ka dy budynek zamieszka y musi by  obj ty systemem niezale nie od tego czy jest oddany
do u ytku czy nie.

9. Obowi zek z enia ankiety, deklaracji, dokonywania op at ci y na w cicielu
nieruchomo ci. W przypadku braku op at za mieci wszczynane b post powania
egzekucyjne, do czego gmina jest zobowi zana odpowiednimi przepisami.

10. Op aty b dzie mo na wp aca  na konto bankowe Urz du Gminy, w kasie Urz du Gminy,
 u so tysa.

11. Maj c na uwadze, e gospodarstwa jednoosobowe nie wytwarzaj  odpadów w takiej ilo ci
aby zape ni  dwa pojemniki po 120 l. na odpady zmieszane i posegregowane dla gospodarstw
jednoosobowych zostanie wprowadzona ulga.  Propozycje zmiany kwot b  omawiane na
posiedzeniu Rady Gminy jeszcze przed wej ciem w ycie nowych zasad gospodarowania
odpadami, czyli przed 1 lipca 2013 r.

12. Ca y opisany wy ej system nie obejmuje przedsi biorców. Sklepy, firmy budowlane,
zak ady us ugowe i inne na dotychczasowych zasadach musz  mie  podpisane umowy
cywilnoprawne z dowoln  firm  zajmuj  si wiadczeniem us ug w zakresie odbioru odpadów
komunalnych.

Szanowni Pa stwo, raz jeszcze bardzo prosimy o cierpliwo  i wyrozumia . Obowi zek
zmienienia zasad odbioru mieci wynikaj cy z ustawy jest trudny i dla Pa stwa, i dla Gminy.
W ostatnich latach do yli my wiele stara , aby wprowadzi  w ycie wiele dogodnych
rozwi za . Nasz kadzidla ski Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zosta
wyposa ony w wag , samochody, mieciark . Powsta  Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów.
To s  nasze atutu, które, mamy nadziej , zaowocuj  w kolejnych latach. Oczekujemy na
wszelkie Pa stwa sugestie, uwagi, podpowiedzi, nowe pomys y. Przysz e lata b  czasem
weryfikacji tegorocznych rozwi za , wprowadzania coraz korzystniejszych zmian i udogodnie .
Dlatego Pa stwa uwa no  i ch  przekazywania swoich spostrze jest tak wa na i przez
nas oczekiwana.

Z wyrazami najwy szego szacunku,

    Urszula Rydel

        Sekretarz Gminy Kadzid o


