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INFORMACJA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni Państwo
1. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1579)
wprowadziła wiele zmian , w tym bezwzględny obowiązek segregacji odpadów i określiła minimalną częstotliwość
odbioru odpadów zmieszanych – powstałych w wyniku prowadzonej segregacji. W związku z powyższym Rada
Gminy Lubaczów, wypełniając ustawowy obowiązek podjęła uchwałę nr XV/158/2019, zgodnie z którą
odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywać się będzie:
- od listopada do marca - jeden raz w miesiącu;
- od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie
Odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale i bioodpady) odbierane będą jeden raz w miesiącu.
Dodatkowo w ramach przetargu gmina zobowiązała wykonawcę do odbioru dwa razy w roku w okresie wiosny
i jesieni (zgodnie z dostarczonym harmonogramem) odpadów wielkogabarytowych.
2. Gmina Lubaczów uwzględniając wyżej określoną częstotliwość odbioru odpadów trzykrotnie ogłaszała przetarg na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W trzecim przetargu zostało wybrane Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o. o.
3. Ze względu na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów, wynikający z przetargu Rada Gminy Lubaczów była
zmuszona podjąć uchwałę o zmianie sposobu płatności za odpady komunalne. Od 01.01.2020 r. za odpady płacić
się będzie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka opłaty od jednej osoby w gospodarstwie,
w którym zgodnie ze złożoną deklaracją, będą kompostowane odpady biodegradowalne we własnym zakresie, została
ustalona w wysokości 16 zł, a w przypadku braku kompostowania 18 zł miesięcznie.
4. Zakłady pracy, jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy ponosić będą opłaty zależne od ilości zadeklarowanych dla
każdej frakcji odpadów, pojemników wg określonych stawek za pojemnik:
- o pojemności 120 litrów - 5,90 zł,
- za worek o pojemności 120 litrów – 16,00 zł.
- o pojemności 240 litrów - 11,80 zł,
- o pojemności 1100 litrów - 54,15 zł,
- o pojemności 7000 litrów - 344,00 zł,
Uwaga! - w przypadku stwierdzenia niewłaściwie prowadzonej segregacji, stawki opłat za odpady będą
czterokrotnie podwyższone dla osób i podmiotów, które nie zastosują się do obowiązku segregacji.
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5. Opłaty z tytułu odbioru odpadów mieszkańcy będą mogli uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy,
u inkasenta przy płatności za wodę lub w kasie Urzędu Gminy Lubaczów. Numery rachunków bankowych i terminy
płatności są takie same jak w latach poprzednich, jedyna zmiana to płatność za grudzień którą należy wnieść do
końca listopada 2020 r.
6. Od 01.01.2020 roku w związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wszyscy właściciele nieruchomości (mieszkańcy i przedsiębiorcy) są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji
w terminie do 10 lutego 2020 r. Deklaracje zostaną dostarczone do Państwa przez Sołtysów . Prawidłowo wypełnione
deklaracje będzie można złożyć za ich pośrednictwem lub osobiście w Urzędzie Gminy Lubaczów.
Uwaga! - w przypadku zmiany w trakcie roku ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie
(nawet czasowo) należy złożyć nową deklarację.
7. Gmina realizując ustawowy obowiązek utworzyła na terenie oczyszczalni ścieków w Załużu Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy we własnym zakresie mogą oddać zgodnie
z obowiązującym tam regulaminem wytworzone u siebie odpady. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie
internetowej urzędu www.gminalubaczow.pl w zakładce odpady komunalne.
W związku z obowiązkiem (od 01.01.2020 r.) rozliczania zebranych odpadów komunalnych „od tony” zwracamy się
z uprzejmą prośbą o prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów wg poniższego schematu. Skuteczna
segregacja odpadów pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi „systemu śmieciowego” i tym samym na
utrzymanie na niezmienionym poziomie Państwa wydatków w latach następnych ponieważ najdrożej gmina
płaci za odpady zmieszane, a dużo taniej za segregowane. Jednocześnie informujemy, że prowadzone będą kontrole
prawidłowej segregacji i prawdziwości danych zawartych w deklaracji.
Rada Gminy Lubaczów
Wójt Gminy Lubaczów
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Tworzywa sztuczne i metale - KOLOR ŻÓŁTY
zgniecione opakowania typu PET,
NIE WRZUCAMY!!!
opakowania Tetra Pak np. po mleku,
butelek i pojemników z zawartością, opakowań po smarach
napojach, worki foliowe, plastikowe
i olejach, opakowań po środkach ochrony roślin, worków po
opakowania po chemii gospodarczej
nawozach części samochodowych, opakowań po aerozolach
i kosmetykach, puszki, pudełka stalowe
i pojemników pod ciśnieniem, zużytych baterii i akumulatorów
i aluminiowe, folię aluminiową, zakrętki
metalowe, styropian opakowaniowy
Szkło kolorowe i bezbarwne - KOLOR ZIELONY
NIE WRZUCAMY!!!
butelki ze szkła kolorowego lub
ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła
bezbarwnego, słoiki ze szkła kolorowego
okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku,
lub bezbarwnego, szklane opakowania np.
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach,
po kosmetykach ze szkła kolorowego lub
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych
bezbarwnego
i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów
i strzykawek
Makulatura - KOLOR NIEBIESKI
NIE WRZUCAMY!!!
opakowania z papieru, karton, tekturę
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
(także falistą), katalogi, ulotki, prospekty,
papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru
gazety i czasopisma, papier szkolny
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku
i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty
i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
i książki, papier pakowy, torby i worki
materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych
papierowe
materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań
Bioodpady - KOLOR BRĄZOWY
NIE WRZUCAMY!!!
odpadki warzywne i owocowe (w tym
kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu
obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów,
z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny
wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów
i korę drzew, niezaimpregnowane drewno,
komunalnych (w tym niebezpiecznych)
resztki jedzenia
Odpady zmieszane - KOLOR CZARNY

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
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