
ZNIŻKA ZA KOMPOSTOWANIE

Zgodnie  z  nowelizacją  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XVII/129/2020  z dnia
28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty istnieje możliwość częściowego zwolnienia z
opłaty za odpady komunalne.  Z takiej  ulgi w wysokości 5,00zł za osobę mogą skorzystać
właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi,  posiadającymi
przydomowy kompostownik. Mieszkańcy muszą tylko  zadeklarować,  że  zagospodarowują
frakcję  BIO  na  terenie  własnej  działki,  zamiast  dorzucać  ją  do  głównego  strumienia
odbieranych odpadów czy dostarczać je na PSZOK. 

W  związku  z  powyższym  niezbędne  jest  złożenie  deklaracji  lub  ponowne  jej
wypełnienie w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. 

Druk  deklaracji  jest  do  pobrania   na  stronie  Urzędu  Gminy  www.jastkow.pl w
zakładce Odpady komunalne – Generator deklaracji. Deklaracje można złożyć również za
pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  poprzez  zalogowanie  się  na  ePUAP
(elektroniczna platforma Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl) i wypełnienie
formularza elektronicznego deklaracji  o wysokości opłaty za odpady. Deklaracja musi być
opatrzona podpisem elektronicznym.

Na podstawie deklaracji, które wpłyną do Urzędu Gminy Jastków do dn. 10 kwietnia
br. częściowe zwolnienie z opłaty zostanie naliczone począwszy od 1 marca br. Deklaracje,
które  zostaną  przyjęte  po 10 kwietnia  br.,  zgodnie  z  w/w ustawą zostaną rozpatrzone od
miesiąca bieżącego.

Jakie wymogi powinien spełniać kompostownik?

Kompostownik – jest to miejsce na terenie nieruchomości w którym są składowane
bioodpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Warto pamiętać co wrzucać a
czego nie wrzucać do kompostownika:

a) można wrzucać – odpady po owocach i warzywach, resztki ugotowanych warzyw,
obierki  owoców  i  warzyw,  skorupki  jajek,  łupiny  orzechów,  resztki  produktów
mlecznych, resztki jedzenia natury roślinnej, fusy po kawie, herbacie razem z filtrem
papierowym, stary chleb, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe, trawa, chwasty, liście,
gałęzie, resztki po zbiorach, owoce spadłe z drzew;

b)  zabrania się wrzucać – zepsutej żywności, resztek jedzenia w płynie (zupy), surowego
mięsa, padliny, kości, drewna i piasku, chemicznie skażonej gleby, środków ochrony
roślin, odchodów zwierząt.

Wszelkie  informacje oraz pytania dotyczące deklaracji  oraz nowych zasad gospodarki
odpadami  można  uzyskać  w Urzędzie  Gminy  w  pokoju  nr  16   pod numerem telefonu   
81/502-29-07 lub 81/502-01-39.
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