GMINA KOŁOBRZEG

SEGREGUJEMY
ODPADY
W GMINIE KOŁOBRZEG

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI
Z dniem 1 stycznia 2021 r. na terenie Gminy Kołobrzeg wprowadzony zostaje obowiązek segregacji odpadów.
Jest to konsekwencja zmian w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonych
jesienią 2019 r. Obowiązkowa segregacja oznacza, że wszystkie nieruchomości na terenie naszej Gminy wyposażone
będą w pojemniki do segregacji odpadów, a właściciele nieruchomości nie będą mogli w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaznaczyć, że nie będą segregować odpadów.
Przypominamy, że system segregacji odpadów komunalnych jest obecnie jednolity w całym kraju:
1) PAPIER - pojemniki niebieskie,
2) SZKŁO - pojemniki zielone,

pop"' ki zc•te,
4) BID - pojemniki brązowe,
5) ZMIESZANE !POZOSTAŁE PO SEGREGACJI)- pojemniki czarne.

Koszty gospodarowania odpadami w ostatnich latach drastycznie wzrastają w całym kraju. Musimy zatem pamiętać,
że prawidłowa segregacja odpadów poza korzyściami dla naszego środowiska w dużym stopniu wpływa na budżet
naszych gospodarstw domowych. Nieposegregowanie odpadów skutkować bowiem może nałożeniem wyższej opłaty
za śmieci. w wysokości od dwu- do czterokrotności opłaty za odpady prawidłowo segregowane. Firma odbierająca
odpady w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji nie odbierze odpadów i naklei na pojemnik naklejkę
informującą o braku segregacji. a odpady odebrane zostaną dopiero przy okazji opróżniania czarnych pojemników
(czarne pojemniki opróżniane są co dwa tygodnie). Pamiętajmy także, że w pojemniku na odpady zmieszane
(pozostałe po segregacji) nie powinny znajdować się odpady nadające się do recyklingu (szkło, papier, metal
i tworzywa sztuczne) lub kompostowania (bioodpady).

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW
Im mniej wytwarzamy odpadów tym bardziej chronimy nasze środowisko, a ponadto oszczędzamy pieniądze.
Pamiętaj!
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Robiąc zakupy kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
Nie marnuj żywności.
Jeśli możesz korzystaj z kompostownika.
Oszczędzaj papier - nie drukuj maili. wystawiaj e-faktury. Jeśli musisz drukować to drukuj dwustronnie.
Używaj toreb wielokrotnego użytku.
Wybieraj proste opakowania, najlepiej szklane lub papierowe.
Zamiast kilku małych opakowań wybierz jedno duże.
Unikaj jednorazowych plastikowych sztućców, papierowych talerzyków, kubków itp.
Wypożyczaj (a nie kupuj) rzadko stosowany sprzęt i narzędzia.
Rzeczy używane, których nie potrzebujesz (np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki. zabawki.
sprzęt sportowy) możesz wymienić, oddać lub sprzedać - dziel się zamiast wyrzucać!
i+ Korzystaj z sieci napraw sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

WYPOSAŻAMY SI� W KOMPOSTOWNIKI
Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej korzystający z kompostowników
i kompostujący w nich bioodpady będą płacić mniej za śmieci. Zagospodarowanie bioodpadów we własnym
zakresie poprzez ich kompostowanie zmniejszy koszty związane z gospodarką odpadami jakie ponosi Gmina,
dlatego właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują przetwarzanie powstających w ich gospodarstwach
domowych bioodpadów na kompost będą mogli skorzystać z ulgi w opłacie za śmieci w wysokości 2,00 zł
od każdego mieszkańca. Aby skorzystać z ulgi należy:
1) Złożyć deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
i zaznaczyć w niej fakt posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.
2) Wyposażyć nieruchomość w kompostownik. Kompostownik powinien być zamknięty
tj. z wydzielonymi ścianami oraz pokrywą zabezpieczającą przed opadami
atmosferycznymi.
UWAGA! W przypadku korzystania za ulgi z tytułu posiadania kompostownika
w nim bioodpadów nieruchomość nie będzie wyposażona w pojemnik
na bioodpady.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Wójt Gminy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji
przydomowych kompostowników oraz ich kontrolowania.

