Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w gospodarce odpadami w gminie Sicienko na mocy
zmienionych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 tj.), Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie
Sicienko (Uchwała nr XXVII/261/17 z dnia 30 sierpnia 2017r.) oraz Uchwały Nr XXX/282/17
Rady Gminy Sicienko z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty, od 1 stycznia 2018 roku nastąpią zmiany. Zwiększy się liczba wysegregowywanych
frakcji odpadów, zmieni się częstotliwość ich odbioru, wzrośnie wysokość opłaty wnoszonej
przez mieszkańców na gospodarkę odpadami komunalnymi.
I. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą przez firmę wywozową odpady
segregowane i gromadzone w następujący sposób:
1. Opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe – pojemnik lub worek
koloru żółtego
2. Opakowania z tektury i papier – pojemnik lub worek koloru niebieskiego
3. Opakowania ze szkła – pojemnik lub worek koloru zielonego
4. Odpady BIO i zielone (obierki z warzyw i owoców nieprzetworzone, trawa, liście i
gałęzie. Nie należy zbierać do tej frakcji resztek z posiłków) - pojemnik lub worek
koloru brązowego.
Przypominamy, że pojemniki mieszkańcy zabezpieczają we własnym zakresie , natomiast
worki do wszystkich frakcji zapewnia firma wywozowa w ramach zawartej z Gminą umowy
na wykonanie usługi. Firma wywozowa zobowiązana jest zapewnić pojemnik na życzenie
mieszkańca, ale za odrębną umową z mieszkańcem i opłatą.
II. Zwiększeniu ulegnie częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, opon i elektro
sprzętu do trzech razy w roku tj. w miesiącach marcu, lipcu i październiku. Odbiór będzie
odbywał się na dotychczasowych zasadach (zgłoszenia telefoniczne do Urzędu Gminy lub
firmy wywozowej) O dokładnym terminie odbioru Urząd poinformuje na stronie
bip.sicienko.pl w stosownym czasie.
III. Wprowadzona zostanie dodatkowa usługa - odbiór gruzu z remontu mieszkań z terenu
gminy w miesiącu lipcu. O szczegółach Urząd poinformuje na stronie bip.sicienko.pl w
stosownym czasie.
IV. Odpady zmieszane (odpady, które nie są wysegregowane zgodnie z powyższym i resztki z
posiłków) odbierane będą na dotychczasowych zasadach i z tą samą częstotliwością jak w
minionych latach.
V. Częstotliwość odbioru segregowanych odpadów odbywać się będzie zgodnie z
harmonogramem, który dostarczy firma wywozowa:
Z budynków jednorodzinnych i z budynków do siedmiu lokali mieszkalnych:
1.
2.
3.
4.

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu,
Opakowania z tektury i papier - jeden raz w miesiącu,
Opakowania ze szkła - jeden raz w miesiącu
Odpady BIO i zielone – jeden raz na dwa tygodnie

Z budynków powyżej 7 lokali mieszkalnych:
1.
2.
3.
4.

Opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu,
a w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień - dwa razy w miesiącu
Opakowania z tektury i papier - jeden raz w miesiącu,
Opakowania ze szkła - jeden raz w miesiącu
Odpady BIO i zielone – jeden raz na dwa tygodnie

VI. W sytuacjach, gdy częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości nie zabezpiecza
potrzeb mieszkańca, odpady może on dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Wojnowie.
PSZOK w Wojnowie przyjmuje odpady segregowane na dotychczasowych zasadach i w tych
samych terminach, jak dotychczas. Przypominamy, że jest to:
środa i piątek w godzinach 10,oo – 17,oo,
sobota w godzinach 8,oo – 14,oo

