Zmiany w gospodarce odpadami !
Urząd Gminy w Czudcu informuje mieszkańców naszej gminy, że od 1 stycznia 2019 r. nastąpią
zmiany w gospodarce odpadami w następującym zakresie:
1. Zmiana wysokości opłaty za odpady:
1) dla nieruchomości zamieszkałych:
- za odpady segregowane – 8 zł/osobę na miesiąc;
- za odpady zmieszane – 16 zł/osobę na miesiąc.
2) dla nieruchomości niezamieszkałych:
- worek kolorowy- 7 zł/ worek
- worek czarny – 16 zł/worek
Zmiana stawki jest przede wszystkim wynikiem zwiększonych cen za odbiór i zagospodarowanie
odpadów(ustalonych w wyniku przetargu) oraz brakiem należytej segregacji odpadów (coraz mniej
jest odpadów segregowanych, natomiast wzrasta ilość odpadów zmieszanych, za które płacimy
wyższą cenę). Przypominamy, że system gospodarki odpadami musi się samofinansować, co oznacza
że nie można do niego dokładać środków z budżetu gminy. Wszystkie wydatki muszą być pokryte
z wpłat za gospodarowanie odpadami pochodzących od mieszkańców gminy.
Informujemy również, ze w związku z niewłaściwą segregacją odpadów będą przeprowadzone
kontrole polegające na weryfikacji zawartości czarnych worków. Kontrole będą dotyczyły głównie
osób, które deklarują segregację, a oddają w większości worki z odpadami zmieszanymi.
W przypadku stwierdzenia nienależytej segregacji odpadów zostanie wszczęte postępowanie
administracyjne, w konsekwencji którego opłata za gospodarowanie odpadami będzie decyzją
zwiększona do stawki jaka obowiązuje dla odpadów niesegregowanych.
2. Zmiany harmonogramu odbioru odpadów – odpady komunalne będą odbierane co tydzień,
w każdej miejscowości. W 2019 r. odpady będą odbierane w każdą środę, z wyjątkiem dni
świątecznych.
3. Odpady wielkogabarytowe – będą odbierane tylko i wyłącznie w PSZOK, mieszkańcy muszą
je dostarczyć we własnym zakresie.
4. Odbiór popiołu – popiół należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK. Zgodnie
z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, od 1.01.2019 r. popiołu nie
wolno wrzucać do czarnego worka.
PSZOK jest zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków w miejscowości Przedmieście Czudeckie
(dz. nr ewid. 1541/1). Mieszkańcy gminy Czudec mogą tam oddać następujące odpady:







budowlane i rozbiórkowe,
gruz,
odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
przeterminowane leki
popiół

 odpady zielone.
Budowa PSZOK była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.
PSZOK jest otwarty:
- w każdą środę w godz. 8.00 – 10.00
- w każdy piątek w godz. 15.00 -17.00
Odbiór odpadów w PSZOK należy zgłosić, co najmniej 1 godz. przed otwarciem Punktu,
telefonicznie pod numerem 17 7172148 lub osobiście w Urzędzie Gminy Czudec, pok. nr 17. (UG)

