System gospodarki odpadami na terenie Gminy Lubień od 1 stycznia 2020r.

1) Od 1 stycznia 2020r. zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) wchodzi w życie prawny obowiązek segregacji
odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.( t.j. Dz.U. 2019, poz. 2028).
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
jedynie przez część roku, którzy do tej pory gromadzili odpady w sposób zmieszany mają
obowiązek złożenia nowych deklaracji. Nie będzie możliwości wskazania nieselektywnego
gromadzenia odpadów.
2) W roku 2020 ( po wejściu w życie nowej uchwały) właściciele nieruchomości, którzy posiadają
przydomowe kompostowniki i którzy nie będą oddawać bioodpadów otrzymają ulgę w wysokości
opłaty. W tym celu zobowiązani są do złożenia oświadczenia o posiadaniu przydomowego
kompostownika. Zgłoszenia (deklaracje) można składać w Urzędzie Gminy w Lubniu pok. nr 5 od
2 stycznia 2020r. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.
3) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od
zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby
osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon itd.
4) Sposób segregacji:
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty
papier – pojemnik/worek niebieski,
szkło – pojemnik/worek zielony,
bioodpady – pojemnik/worek brązowy,
odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałe po segregacji) – pojemnik/worek popielaty
odpady problematyczne – pojemnik/worek czerwony
Nie wolno mieszać poszczególnych frakcji odpadów.
Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady
komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (t.j. niewypełniania obowiązku
zbierania odpadów w sposób selektywny) na właściciela nieruchomości nałożona zostanie stawka
opłaty podwyższonej w wysokości trzykrotności stawki obowiązującej opłaty. Opłata
podwyższona nałożona zostanie w drodze decyzji administracyjnej.
5) Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.
Częstotliwość odbioru odpady komunalnych:
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło – 1 raz na miesiąc
w ciągu całego roku,
- bioodpady oraz odpady niesegregowane ( zmieszane, pozostałe po segregacji) – w okresie od
stycznia do marca oraz od listopada do grudnia 1 raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do
października co dwa tygodnie,
- odpady problematyczne – 2 razy w roku w miesiącach czerwcu i grudniu.

Worki/ pojemniki na wszystkie frakcje odpadów muszą być tylko i wyłącznie 120l. Właściciele
nieruchomości zobowiązani są do naklejania każdorazowo na worki/pojemniki kodów
kreskowych zapewnianych przez Gminę, oznaczonych miejscowością, nr budynku oraz nazwą
frakcji. Worki/pojemniki bez naklejek nie będą odbierane.
W przypadku braku kodów na określoną frakcję odpadów, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy
Lubień, pok. nr 5, tel. 18 26 93 909.
6) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu
Gminy w Lubniu, u Sołtysów lub przelewem na rachunek bankowy gminy za dany miesiąc
kalendarzowy lub w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.
W/w opłaty należy uiszczać w określonym terminie.
7) Odpady wielkogabarytowe, opony (od samochodów osobowych i maszyn rolniczych) oraz odpady
remontowo – budowlane odbierane będą w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020r. po
wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności.
Zgłoszenia przyjmowane będą w okresie od 1 do 31 marca 2020r.od poniedziałku do piątku w
godz. od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy w Lubniu pok. nr 5, telefonicznie pod nr 18 26 93 909
oraz meilowo odpady@lubien.pl
Brak zgłoszenia konieczności odbioru lub zgłoszenie po terminie, skutkować będzie brakiem
odbioru odpadów gabarytowych, remontowo – budowlanych oraz opon.
8) Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania i palenia jakichkolwiek odpadów!

