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CZEKAJĄ NAS ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

    Szanowni Mieszkańcy Gminy Siewierz,

     informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. uległa zmianie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
reguluje między innymi gospodarkę odpadami komunalnymi. Gminy zobligowane są do wdrożenia w życie nowych przepisów w
ciągu 18 miesięcy. Z uwagi na to, że Gmina Siewierz ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
do końca tego roku, zmiany wprowadzone zostaną 1 stycznia 2016 r.

    Niemniej jednak decyzje w sprawie funkcjonowania w Gminie Siewierz systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle
nowych  uregulowań prawnych  muszą  zostać  podjęte  dużo  wcześniej,  tak  aby  zostały  one  uwzględnione  w dokumentacji  o
udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Najważniejsze zmiany wprowadzone
nowelą obejmują:

określenie maksymalnego pułapu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy naliczaniu opłaty od osoby, maksymalna■

stawka została ustalona w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za
mieszkańca,
brak konieczności składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za■

gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określenie minimalnej częstotliwości odbierania śmieci. W okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania■

zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz
części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów
stanowiących odpady komunalne może być rzadsza,
dopuszczenie przeznaczenia środków z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na edukację w zakresie■

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz na usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do
ich składowania i magazynowania,
zwiększenie ilości frakcji (rodzaju) odpadów, jakie mają być odbierane w sposób selektywny,■

możliwość objęcia systemem zorganizowanym przez gminę tylko niektórych rodzajów nieruchomości niezamieszkałych.■

    Te i inne zmiany, np. wzrost stawki za odbiór odpadów przez Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
spowodują, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wzrosną, a obecne stawki (6 zł i 16 zł) obowiązujące w Gminie
Siewierz, nie wystarczą na pokrycie kosztów działania systemu po zmianach. Nieunikniona będzie ich zmiana.

    Obecnie Gmina Siewierz za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych płaci 380,16 zł a za 1 tonę
segregowanych  zyskuje  382,32  zł  za  tonę.  Tak  więc,  im więcej  odpadów komunalnych jest  wysegregowanych,  tym
mniejsze są całkowite koszty ponoszone za ich odbiór i  zagospodarowanie.  Niestety,  ilość odpadów zmieszanych z
miesiąca na miesiąc rośnie, a jednocześnie nie zwiększa się ilość odpadów segregowanych.

    Analiza systemu gospodarki odpadami za rok 2014 r. wykazuje, że mieszkańcy Gminy oddali 2 622,40 ton odpadów
komunalnych zmieszanych i tylko 323,18 ton odpadów segregowanych (tj. 10,97% całkowitej ilości zebranych odpadów).
Taki  stan rzeczy może spowodować, że wnoszona przez mieszkańców opłata może nie wystarczyć na pokrycie
kosztów działania systemu już w 2015 r.

    Dodatkowo,  mała  ilość  odpadów  segregowanych  może  spowodować  nieosiągnięcie  przez  Gminę  Siewierz  określonych
rozporządzeniem Ministra  Środowiska  poziomów odzysku,  za  co  grozi  kara.  Podkreślamy,  że  obowiązek  segregowania
odpadów komunalnych ciąży na każdym właścicielu nieruchomości.
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