Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na
nieruchomościach w Gminie Kluczbork

Po trwającej ponad pól roku procedurze przetargowej Gmina wyłoniła wykonawcę na
realizację usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie naszej Gminy. Przez kolejne cztery lata usługi te będzie w dalszym
ciągu świadczyła firma FCC Polska Spółka z o.o., z siedzibą w Zabrzu.
W związku z dokonanym wyborem wykonawcy usług możliwe jest podjęcie dalszych działań
związanych z wprowadzaniem nowych zasad w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów
i przekazanie konkretnych informacji naszym mieszkańcom.
Stawki opłat ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku od 1 stycznia 2019r. są
następujące:
➢ stawka opłaty od mieszkańca w przypadku zbierania odpadów w sposób
selektywny wynosi 15zł miesięcznie,
➢ jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty od mieszkańca
wynosi 30zł.
Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały ustaliła również częściowe zwolnienie z opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej
Rodziny (określonej w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, zwolnienie
nie dotyczy kart wydawanych w ramach programu „Kluczbork dla rodziny”). Zwolnienie to
wynosi 5zł dla każdego członka takiej rodziny, który posiada KDR, czyli opłata dla członków
tych rodzin będzie wynosiła 10zł od osoby. Warunkiem uzyskania tego zwolnienia jest
selektywne zbieranie odpadów i oczywiście złożenie właściwej deklaracji o wysokości opłaty
wraz z odpowiednim załącznikiem.
Zostały również uchwalone nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla
nieruchomości niezamieszkałych, tak jak do tej pory w zależności od wielkości pojemnika oraz
sposobu zbierania odpadów: selektywnie-nieselektywnie, oczywiście stawki w przypadku
zbierania odpadów w sposób nieselektywny są zdecydowanie wyższe.
Jak już wcześniej informowaliśmy odpady będziemy segregować z podziałem na pięć frakcji
czyli tworzywa sztuczne i metale, szkło (razem bezbarwne i kolorowe), papier i tektura, odpady
ulegające biodegradacji oraz pozostałe po segregacji zmieszane odpady komunalne.
W zabudowie jednorodzinnej tworzywa sztuczne i metale, szkło oraz papier i tektura będą
zbierane w odpowiednich workach dostarczanych przez firmę odbierającą odpady, natomiast
pozostałe dwie frakcje czyli odpady ulegające biodegradacji oraz zmieszane odpady komunalne
będą zbierane w pojemnikach o odpowiedniej pojemności. Na terenie wszystkich pozostałych
nieruchomości wszystkie frakcje odpadów będą zbierane w pojemnikach. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, zarówno worki jak też pojemniki muszą mieć
odpowiednie kolory oraz opis. Szczegóły dotyczące kolorystyki poszczególnych worków
i pojemników są opisane w przygotowanych ulotkach informacyjnych, które trafią do
mieszkańców już niebawem.
Bez zmian pozostaje obowiązek właściciela nieruchomości dotyczący wyposażenia
nieruchomości w odpowiednie pojemniki i to, że firma odbierająca odpady jest zobowiązana
zapewnić mieszkańcom możliwość dzierżawy lub zakupu pojemników spełniających
wymagania określone w wyżej powołanym Rozporządzeniu.

Najistotniejszą informacją jest to, że w wyniku wprowadzenia na terenie gminy
przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczącego ujednolicenia zasad segregacji
odpadów w całym kraju, wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 21 do końca miesiąca listopada będą doręczane do wszystkich właścicieli
nieruchomości nowe druki deklaracji, które będzie trzeba wypełnić i złożyć w Urzędzie
Miejskim w Kluczborku. Przyjmowanie deklaracji rozpocznie się od 3 grudnia 2018r.
i potrwa do 21 grudnia 2018r. Aby ułatwić mieszkańcom złożenie deklaracji, zostaną
uruchomione dodatkowe punkty na terenie Urzędu Miejskiego oraz w kilku Sołectwach. O
szczegółach będziemy mieszkańców na bieżąco informować.
Prosimy również o odwiedzanie naszej strony internetowej www.kluczbork.eu, gdzie
w zakładce „Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi” zamieszczamy na bieżąco
wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące wprowadzanych zmian.

