GMINA JASTKÓW ul. Chmielowa 3 Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
Tel. 81/50-22-907
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADOW NA 2020 ROK zabudowa wielorodzinna
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Usługi Transportowe Gabriel Gorzel Kazimierzówka 97 21-040 Świdnik
tel. 602-768-346

ODPADY BIO (ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI) - wrzucamy:
* liście, trawę ,zwiędłe rośliny, kwiaty, obierki z jarzyn, owoców i warzyw, resztki ugotowanych warzyw, fusy z kawy
i herbaty wraz z filtrami papierowymi, drobne gałązki drzew, rozdrobnione gałęzie, skorupki z jajek, trociny, łupiny
orzechów, owoce spadłe z drzew.
Nie wrzucamy:
* kości , mięsa , padliny, oleju jadalnego, płynnych odpadów kuchennych, płyt wiórowych ,drewna impregnowanego,
popiołu, zepsutej żywności, chemicznie skażonej gleby, piasku, środków ochrony roślin.
W ramach organizowanej zbiórki objazdowej odbierane będą następujące odpady:
* KOMPLETNY zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczamy do niego:
- urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażalki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki
elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, suszarki i prostownice
do włosów;
- sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, np. komputery, laptopy, telefony, kalkulatory;
- sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi;
- narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki, kosiarki;
- kosiarki spalinowe.
UWAGA!!! NIEKOMPLETNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY NIE ZOSTANIE ODEBRANY !!!
*odpady wielkogabarytowe: meble, szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, dywany, materace, wykładziny, wózki dziecięce,
rowery, zabawki dużych rozmiarów;
*opony z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych spełniające poniższe warunki: czyste bez piasku, ziemi i
innych zanieczyszczeń.
Nie będą odbierane :
* zużyte opony ciężarowe, ciągnikowe;
* części samochodowe, motorowery;
*części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część);
* szyby okienne, okna z szybami, drzwi, kabiny prysznicowe, wanny, gruz budowlany, panele, umywalki, sedesy, płoty,
grzejniki, płytki, rolety, świetlówki, leki, farby, lakiery, odpady remontowe;
* opakowania po olejach samochodowych, opakowania po środkach ochrony roślin, niezużyte środki ochrony roślin.

Od 1 czerwca br. odpady BIO nie są przyjmowane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady BIO
należy wystawiać w workach (nie po nawozach oraz o pojemności nie większej niż 120L) przed posesję w ilościach
nieograniczonych w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem. W przypadku zadeklarowanego kompostownika na terenie
nieruchomości nie ma możliwości dodatkowego oddania odpadów BIO (szczególnie trawy, liści i gałęzi) sprzed posesji.

Od 1 lipca br. miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gm. Jastków
będzie wynosić:
* 25,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny;
* 21,25 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, która posiada Kartę Dużej Rodziny oraz odpady zbierane są w
sposób selektywny;
* 5,00 zł miesięcznie zwolnienia za każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, gdy bioodpady stanowiące odpady komunalne składowane są w kompostowniku przydomowym.
Główną przyczyną podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wzrost kosztów
funkcjonowania systemu, a w szczególności wprowadzona przez rząd podwyżka tzw. „opłaty marszałkowskiej”, która
przyczyniła się do radykalnego wzrostu opłaty za składowanie odpadów. Przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22
grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska doprowadziło do drastycznego
wzrostu cen składowania odpadów. Gmina nie może zarabiać na gospodarowaniu odpadami. Przyjęte stawki powinny
pokrywać tylko i wyłącznie koszty funkcjonującego systemu, a do samorządu należy ustalenie takich cen, które
odpowiadają rzeczywistym kosztom związanym z jego funkcjonowaniem na terenie gminy. Stawki za śmieci znacząco idą w
górę, ale musimy działać zgodnie z prawem i rozsądnie realizować budżet, natomiast nie mamy realnego wpływu na
rosnące koszty funkcjonowania całego systemu, na które składa się m.in. wspomniana „opłata marszałkowska”.

