Informacja dotycząca zmian w gospodarce odpadami
na terenie Gminy Lutowiska

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020
r. poz. 1439), nakazuje wszystkim mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, a za niedopełnienie ww.
obowiązku naliczana będzie stawka opłaty podwyższonej.
Koszt systemu gospodarki odpadami jest coraz wyższy i nie jest on zależny od
samorządu gminy. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się firma wyłaniana (zgodnie z obowiązkiem ustawowym) w przetargu nieograniczonym.
Stawki za odbiór i zagospodarowanie 1 tony (Mg) odpadów którą płacimy od 2013
roku przedstawia poniższa tabela:

Wydatki roczne w gospodarce odpadami na terenie naszej gminy rosną niezależnie
od nas, gdyż do przetargu nieograniczonego przystępuje tylko jedna firma i koszt odbioru
i zagospodarowania 1Mg wzrósł od 109,08 zł za odpady selektywnie zebrane w 2017
roku do 1 474,00 zł w 2020 r.
Koszt systemu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela :
II-gie półrocze 2013 r.

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

do października

2020 r.
127 841,20

224 224,68

278 865,58

311270,91

259 639,04 336 088,85

495 490,17 539 654,33

Z uwagi na ustawowe zmiany systemu (ustawa z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), i wydatki przekraczające wpłaty na konto systemu, Rada Gminy Lutowiska Uchwałą Nr XX/107/2020
z dnia 27 listopada 2020 roku ustaliła nową opłatę „śmieciową”, która od 1 stycznia 2021
roku będzie wynosiła:
- 23 zł/osobę miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny,
- 18 zł /osoby miesięcznie, gdy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- 46 zł/osobę miesięcznie , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny .
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za
pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny w wysokości:
- 18 zł – za worek lub pojemnik o pojemności 120 l;
- 36 zł – za worek lub pojemnik o pojemności 240 l;
- 58 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l;
Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:
- 54 zł – za worek lub pojemnik o pojemności 120 l;
- 108 zł – za worek lub pojemnik o pojemności 240 l;
- 174 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l;
Selektywnie zebrane odpady komunalne do PSZOK w Smolniku mogą dostarczać
wyłącznie mieszkańcy z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu
gminy Lutowiska posiadający złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Lutowiskach.
Od 1 stycznia 2021 w PSZOK Smolnik odpady selektywnie zebrane pochodzące z działalności gospodarczej, noclegowej i nieruchomości niezamieszkałych
przyjmowane są odpłatnie – 500 zł za Mg odpadów

.

