
Szanowni  mieszkańcy  :
Rada Miasta stosując się do obowiązków  nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości 

i  porządku   w  gminach   uchwaliła  w  dniu  28  stycznia  bieżącego  roku  pakiet  przepisów 
dotyczących gromadzenia,odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Od 1 lipca 2013 roku odbiorem śmieci zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkanych  będzie  się  zajmować  przedsiębiorstwo  wybrane   przez  miasto  w  drodze 
przetargu natomiast właściciele nieruchomości będą ponosić z tego tytułu opłatę , która została 
ustalona  na:

– 10,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku gdy 
odpady nie są segregowane . 

– 7,50 zł  miesięcznie od osoby,  w przypadku gdy  odpady  są segregowane

       Terminy wnoszenia opłat ustalono w okresach kwartalnych (łącznie za trzy miesiące)  – 
do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego ( 15 marca , 15 czerwca, 15 września 
i  15 grudnia.  Pierwszą opłatę należy wnieść najpóźniej  do 15 września  2013 roku.  Można 
również wnosić opłaty co miesiąc .                              

  UWAGA: Właściciele  nieruchomości  zamieszkanych  (  w  tym  spółdzielnie 
i  wspólnoty  mieszkaniowe)  ,  którzy  mają  zawarte  umowy   z  przedsiębiorstwem 
wywozowym (spółka MZK „EKO” )  winni  dopilnować wypowiedzenia   tych  umów ze 
skutkiem na koniec czerwca 2013 roku. 
 Rozszerzeniu ulega zakres segregacji  odpadów.

        Do oddzielnych pojemników (worków) umieszczonych na terenie nieruchomości i przy 
blokach będziemy zbierać :

 - odpady tworzyw sztucznych (  w szczególności  butelki PET po napojach, puste 
worki  po  mleku,  folie  opakowaniowe,  czyste  torby  i  torebki  foliowe,  puste  opakowania 
plastikowe  po   środkach  czystości  i  szamponach,  puste  kubki  plastikowe  po  śmietanie, 
jogurtach itp., opróżnione butelki PET po olejach jadalnych, artykuły gospodarstwadomowego 
z tworzyw sztucznych z wyłączeniem tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami)- 
pojemniki i worki koloru żółtego

 -  odpady opakowań szklanych (butelki  szklane wszelkiego rodzaju,  opróżnione   
słoiki po żywności, opakowania szklane po kosmetykach ) - pojemniki i worki koloru 

zielonego

 - makulatura  , pojemniki i worki koloru niebieskiego  

 -  odpady   biodegradowalne    obejmujace  resztki  ,kuchenne  resztki  roślinne,    
skoszona trawa itp.  - pojemniki i worki koloru brązowego                                                

 - opakowania wielomateriałowe w szczególności opakowania kartonowe po mleku, 
sokach itp.  oraz opakowania metalowe i  inne drobne odpady metalowe – pojemniki  i  worki 
koloru czerwonego 

  -  odpady zmieszane to jest takie, które nie podlegają selektywnej zbiórce 

 Do punktów zbiórki będziemy oddawać :

 -  zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny oraz baterie i  akumulatory   (adres  
punktu zbiórki będzie podany przez ogłoszenie na stronie internetowej)

 -  przeterminowane  leki    (adres  punktu  zbiórki  będzie  podany  przez  ogłoszenie  
na stronie internetowej)

 -  złom 
 Do Mobilnych Punktów Selektywnej  Zbiórki   uruchamianych dwa razy w roku (na  

wiosnę i w jesieni )  dostarczymy: 



 - odpady wielkogabarytowe , to jest takie które nie mieszczą się w otwory 
wrzutowe kontenerów i pojemników  np. meble  

 - odpady problematyczne  to jest powstające w gospodarstwach domowych odpady 
niebezpieczne   w  rozumieniu   ustawy  o  odpadach w  tym  m.in.:  świetlówki,  opakowania 
z  resztkami  farb  i  lakierów oraz  impregnatów,  środki  ochrony roślin  i  opakowania  po  tych 
środkach,   pojemniki  po  aerozolach,  olejach  syntetycznych  i  mineralnych,  środkach 
chemicznych, przeterminowane leki i kosmetyki, tusze i opakowania po tuszach oraz zużyte 
tonery do drukarek.

 Mobilne  Punkty  Selektywnej  Zbiórki  będą  odbierać  odpady  na  zasadzie  tzw 
„wystawek”,w  terminach  (dni  i  godziny)  podanych  w  ogłoszeniach  na  stronie  internetowej 
miasta 

           Odpady z remontów zostaną odebrane nieodpłatnie przez przedsiębiorcę jeżeli nie 
będzie ich więcej niż jeden pojemnik 1100 litrów. Pojemnik będzie podstawiany i odbierany po 
zgłoszeniu telefonicznym. 

Szanowni Państwo.
Produkujemy coraz  więcej  odpadów.  Jest  to  cywilizacyjny  uboczny  aspekt  naszego 

życia.  Musimy  mądrze  i  rozsądnie  z  tym  problemem  sobie  poradzić,  aby  nie  powodować 
degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka stały 
się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. 

Stąd  właśnie  to  wspólne  działanie  jest  celem  ochrony  środowiska, 
w  którym  żyjemy  dla  naszego  własnego  dobra  i  bezpieczeństwa.

Niestety często okazuje się, iż nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego problemu, nie 
każdy  też  wie  jak  postępować  aby  włączyć  się  i  uczestniczyć  w  systemie  selektywnej 
zbiórki  odpadów  oraz  jak  stosować  się  do  zasad  jej  funkcjonowania.

Nie  jest  to  rzecz  trudna,  ale  wymaga  naszego   zaangażowania  i  wyrobienia 
pewnego  nawyku   wprowadzonego   w   codzienne   życie.   Najlepszym   rozwiązaniem 
jest  rozpoczęcie  segregacji  odpadów  już  w  naszych  domach  i  mieszkaniach.

Selektywna  zbiórka  odpadów  umożliwia  ograniczenie  ilości  śmieci  jakie  trafiają  na 
składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Korzyści jakie płyną ze zbiórki 
odpadów to czyste miejsca, w których przebywamy i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka 
naszej  okolicy.  To   także   ograniczona  eksploatacja  zasobów  naturalnych  jak  również 
uzyskanie  oszczędności  finansowych  zbierającego  odpady  i  organizatora  zbiórki.

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne przez nas 
wszystkich  potraktowanie  tematu.  Przedsięwzięcie  to,  obok  nieocenionych  korzyści 
ekologicznych,  niesie  ze sobą znaczne oszczędności  ekonomiczne w naszym codziennym 
życiu.

Na  przykład  wysegregowanie  ze  strumienia  odpadów  zmieszanych  jednej  tony 
odpadów opakowań  szklanych   lub  odpadów tworzyw sztucznych  lub  makulatury  przynosi 
oszczędność  279  złotych,  a  wysegregowanie  jednej  tony  odpadów  biodegradowalnych  to 
oszczędność 192 złotych.  
Te  oszczędności  będą  przekładać  się  na  koszty  całego  systemu  odbioru  odpadów 
komunalnych.  Wpłyną  więc    w  przyszłości   na  wysokość  opłaty  za  odbiór 
i  zagospodarowanie odpadów. Będzie to możliwe gdy wszyscy mieszkańcy będą sumiennie 
wypełniać nałożone przez ustawodawcę  - Sejm i Senat -obowiązki.                

Ze względu  na ochronę  środowiska,  dla  zdrowia  naszego i  przyszłych pokoleń,  dla 
oszczędności  energii  i  surowców ,  musimy  zredukować  ilość  odpadów składowanych  bez 
segregacji na wysypiskach . Nie zrobią tego za nas firmy , które wywożą śmieci bo najlepszy 
i najskuteczniejszy sposób segregacji jest u źródła- w domu , mieszkaniu lub firmie .  

Z uszanowaniem 

Burmistrz Miasta Stanisław Bodys  

Rejowiec Fabryczny 21.02.2013




