ZMIANA SPOSOBU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY LUBIEŃ
Już od 1 lipca bieżącego roku zgodnie z podjętą przez Sejm RP dnia 1 lipca 2011 roku ustawą
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Lubień – tak jak wszystkie gminy
w Polsce – przejmie całkowitą odpowiedzialność za wyprodukowane na jej terenie odpady. Gmina
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Zmiana ustawy „śmieciowej” to konsekwencja unijnych wymagań, do których musi się dostosować cała
Polska. W ustawie określone zostały poziomy recyklingu (odzysku) i przygotowania do ponownego użycia
takich odpadów jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ponadto
ustawa zobowiązuje gminy do ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
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Zasadnicza zmiana jeśli chodzi o gospodarkę odpadami dotyczy odbiorcy opłat za wywóz śmieci.
Od 1 lipca 2013 będzie to gmina, a nie jak do tej pory prywatne firmy wywozowe. Należy zatem zadbać
o to, aby z dniem 1 lipca 2013 indywidualne umowy na wywóz odpadów jakie macie państwo z tymi
przedsiębiorstwami przestały obowiązywać. Należy wypowiedzieć umowy z dniem 30 czerwca 2013r.
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w dwóch egzemplarzach w załączeniu. Jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do firmy odbierającej
odpady, a drugi zatrzymuje właściciel nieruchomości. Wysokość opłaty za wywóz i zagospodarowanie śmieci
może być wyliczona na podstawie zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość, od gospodarstwa lub system mieszany.

W tym celu prosimy

o wypełnienie priorytetowo załączonej ankiety. Anonimowo wypełnione ankiety można pozostawić
u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy pokój nr 18. Na drugiej stronie przedstawiono zasady segregacji uzgodnione
z Zakładem Utylizacji Odpadów w Myślenicach.
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Ponadto Gmina będzie przygotowywała przetarg na wyłonienie wykonawcy, który będzie dokonywał
odbioru tych odpadów bezpośrednio od mieszkańców.
W ciągu trzech miesięcy oddelegowani przez tutejszy Urząd Gminy w Lubniu przedstawiciele dostarczą
mieszkańcom wszystkie niezbędne dokumenty, informacje związane z nowym systemem odbioru odpadów
wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na danej nieruchomości.
Mamy nadzieję, że powszechność systemu pozwoli na pełną kontrolę gminy nad odpadami powstającymi
na jej terenie. Licząc na Państwa pomoc i zaangażowanie ufamy, że wspólnie uda nam się sprostać wymogom
ustawy, uzyskać określone efekty ekologiczne oraz poprawić jakość środowiska naturalnego.

