Informacja dla mieszkańców gminy Gręboszów
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie, we wrześniu br., nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w dniu 2 grudnia br. uchwałą Rady Gminy Gręboszów zostały wprowadzone zmiany w systemie
gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Zmianie uległy zasady zbierania odpadów komunalnych
oraz wzór deklaracji, którą po wypełnieniu należy złożyć w Urzędzie Gminy Gręboszów w terminie do dnia 31
stycznia 2020 r. Urealnione zostały również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
zmieniony nr konta na który należy je wpłacać.
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Najważniejszą zmianą jest obowiązek segregowania odpadów, a zatem brak możliwości wyboru
nieselektywnej metody zbierania odpadów. Segregacja odpadów polega na odpowiednim posortowaniu
odpadów według rodzajów do kolorowych worków, zgodnie z zasadami segregacji, które nie uległy zmianie i są
dostępne na stronie internetowej Gminy Gręboszów oraz w Urzędzie Gminy Gręboszów. Pozostałą część
odpadów np. pampersy, tłusty papier itp. nadal będziemy oddawać jako zmieszane w pojemnikach (koszach).
Odpady wystawiamy zgodnie z otrzymanym harmonogramem.
Część odpadów, które podlegają segregowaniu np. odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojemniki po farbach, lakierach, olejach itp. (pełny wykaz dostępny
w Urzędzie Gminy) należy dostarczać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Gręboszowie.
Drugą ważną zmianą jest możliwość obniżenia podstawowej stawki opłaty za odbiór odpadów w przypadku
posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów. W celu skorzystania ze stawki niższej należy,
w nowo obowiązującej deklaracji, zaznaczyć fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów
oraz dokonać wyliczenia opłaty według stawek określonych w uchwale Rady Gminy, w zależności od wielkości
gospodarstwa domowego. Podział gospodarstw domowych, od których zależy wielkość opłaty, pozostał taki
sam. Zaznaczenie posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów wiąże się z możliwością kontroli
tego faktu przez pracowników Urzędu Gminy.
Konsekwencją wprowadzenia obowiązku segregacji odpadów jest ustalenie tzw. stawki podwyższonej. Stawka
podwyższona naliczana jest w przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku
segregacji odpadów. Stawka podwyższona ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej w razie
udokumentowanego zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady faktu niesegregowania odpadów.
Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami spowodowane jest stale rosnącymi wydatkami na
funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w naszej gminie. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (art. 6r), dochody z opłat muszą pokrywać wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu gospodarki odpadami w gminach. Wydatki te obejmują: koszty odbierania, transportu, zbierania,
odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania PSZOK, edukację ekologiczną w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i obsługę administracyjną. Ze względu na to, że
wydatki na ten cel znacznie przekraczają dochody zachodzi konieczność podniesienia stawek tych opłat.
Deficyt w systemie gospodarki odpadami narastał przez kolejne lata. W roku bieżącym deficyt ten wyniesie ok.
120.000 zł. Powodem tego jest m.in. wzrost ilości odpadów przy spadającej liczbie mieszkańców oraz
konieczność prowadzenia PSZOK-u. Należy również zaznaczyć, że opłaty nie były zmieniane od 2014 r. pomimo
corocznego deficytu zabronionego ustawą.
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