Nowe pojemniki, które Państwo otrzymali są przeznaczone do selektywnej zbiórki:
•
•

szkła- pojemnik mniejszy
bioodpady- pojemnik większy ( odbierany będzie co 2 tygodnie wg. harmonogramu)

W lipcu 2021 r. prosimy o wystawienie pojemników z przeznaczaniem na bio oraz szkło oznakowanych logiem
Gminy Ceków-Kolonia w celu ich dodatkowego oznakowania przez firmę Jartex (będą nalepiane naklejki Bioodpady i
Szkło)
Informujemy, że od lipca 2021 wszystkie samochody odbierające odpady będą wyposażone w 3 kamery
monitorujące ilość i rodzaj oddawanych odpadów.
Przypominamy, że według złożonych deklaracji odpady zmieszane odbierane są w pojemniku do tego przeznaczonym
w ilości 1 sztuki, pozostałe pojemniki przeznaczone są na selektywną zbiórkę popiołów, bioodpadów oraz szkła.
JARTEX- HARMONOGRAM GMINA CEKÓW-KOLONIA
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 01.06.2021-31.12.2021 R.
BIELAWY, HUTA ,JEZIORO, KUŹNICA, NOWA PLEWNIA, NOWE PRAŻUCHY, ODPADKI, ORLI STAW,
PRZESPOLEW KOSCIELNY, PRZESPOLEW PAŃSKI, STARE PRAŻUCHY, ŚWIDLE
MIEJSCOWOŚĆ:
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Odpady problemowe ( np. gabaryty, gruz, tworzywa sztuczne, agd należy dostarczyć do PSZOK-u.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajduje się w Cekowie-Kolonii (przy oczyszczalni ścieków).
Czynny jest w soboty o godz. 8:00-12:00
W czasie opadów atmosferycznych gabaryty m.in. wersalki, dywany, wykładziny itp. należy zabezpieczyć folią.
W roku 2020 oddano do PSZOK-u ponad 87 ton odpadów, do końca maja 2021 r. oddano 43 tony selektywnie zebranych
odpadów.
Za co bardzo dziękujemy, ilości te świadczą o wzrastającej świadomości mieszkańców o wpływie prawidłowej segregacji
na środowisko.
UWAGI DO HARMONOGRAMU
1. Pojemniki na odpady oraz worki winne być wystawione przed nieruchomość do godz. 7°° w dniu planowanego odbioru.
2 Niezgłoszenie reklamacji do godz.12°° następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy
komunalnej z realizacji usługi. Reklamację proszę zgłaszać na nr telefonu 62 762 37 01, 602 38 23 38
3. Telefony kontaktowe : 62 762 37 01 , 602 38 23 38- F.U.H Jartex. 627631012 Urząd Gminy Ceków- Kolonia.

Segregujmy odpady komunalne !
W związku z drastycznym wzrostem ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych (w marcu- 26,46
ton, w kwietniu 47,68 ton, w maju 37,28 ton) będą prowadzone działania edukacyjne w zakresie przestrzegania przez
mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia zasad segregacji.
Właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami
nałożenia na nich opłaty podwyższonej, która stanowi dwukrotność obecnej stawki czyli 34 zł. od domownika. Opłata
ta będzie naliczona przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie będzie można złożyć nową deklarację odpadową, na niższą
stawkę.
Przypominamy, iż selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości
i jest obecnie obowiązkowa.
Obowiązująca od ponad roku znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła
konieczność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odpady zmieszane.
W aspekcie praktycznym cena za zagospodarowanie tony odpadów zmieszanych wynosi 380 zł. netto. Jeżeli ta
sama tona odpadów zostanie dobrze posegregowana czyli plastik, papier, szkło, bio trafi do odpowiednich koszy czy
worków to ceny za zagospodarowanie tony odpadów wyglądają następująco: szkło- 10,00 zł netto, papier i tektura150,00 zł netto, plastik- 180,00 zł netto, bio- 210,00 zł. netto.
Jednocześnie informuję, że Gmina rozstrzygnęła przetarg na trzyletnią usługę odbioru odpadów komunalnych,
co najważniejsze kwota uzyskana w postępowaniu nie jest wyższa niż obecna stawka.
Zmiana obecnej stawki 17 zł od osoby będzie wynikiem następujących zdarzeń:
- w jaki sposób mieszkańcy będą segregować odpady komunalne,
- ilości oddawanych odpadów komunalnych: styczeń 96,14 ton, luty 80,64 ton, marzec 97,28 ton, kwiecień 116,50 ton,
maj 120,00 ton. Daje to średnią 100 ton na miesiąc, w porównaniu z rokiem 2020 średnia miesięczna to 90 ton. Widać,
że wprowadzenie podwójnych odbiorów odpadów zmieszanych i bio w okresie od kwietnia do października
spowodowało wzrost ilości śmieci, będzie to miało znaczenie przy określaniu stawki od osoby na rok 2022.
- wzrostu inflacji (4,3% w kwietniu 2021 roku, prognozowana na maj 2021 około 5%)
-ogólnokrajowych zmian prawnych nakładających kolejne obowiązki (podatki, daniny) na samorządy czy Zakłady
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (np. wzrost minimalnego wynagrodzenia).
Po analizie 5 miesięcy i prognozie na czerwiec 2021 r. stawka na osobę powinna wynosić około 20 zł. Jest to
wyłącznie podyktowane wzrostem ilości oddawanych odpadów przez mieszkańców. Cena za odbiór oraz cena na wadze
w ZKOK Orli Staw nie uległa zmianie w 2021 roku.
Zatem biorąc pod uwagę ekonomię WSZYSCY PRACUJEMY NA KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW.
Zwiększona częstotliwość odbioru znacząco wpływa na ich ilości co wiąże się z większymi kosztami.
Dlatego zwracam się do Mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia z prośbą o przestrzeganie zasad związanych z
prawidłową segregacją odpadów komunalnych.
Z poważaniem
Mariusz Chojnacki
Wójt Gminy Ceków-Kolonia

