
Odpady komunalne – ważna informacja dla mieszkańców Gminy Osięciny 

Drodzy mieszkańcy! 

Przypominamy o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. 

Nie mieszajmy odpadów, segregujmy rzetelnie, a przede wszystkim ograniczajmy produkcję 

odpadów!!!  

To od jakości segregacji odpadów i ilości zebranych odpadów zależy wysokość opłat zagospodarowanie 

odpadów komunalnych jakie właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą za ich zbiórkę  

i zagospodarowanie. Jeśli nie będzie to przestrzegane drastycznie może wzrosnąć opłata za gospodarowanie 

odpadów komunalnych. 

Od dnia 1 września 2020 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawę 

ustalenia wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

stanowi stawka za 1 Mg (1 tona) odebranych odpadów komunalnych. 

W wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Osięciny za okres 

od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. wybrana została najtańsza oferta: 810 zł brutto za 1 tonę odpadów odebranych  

i zagospodarowanych – co daje nam 81 gr za 1 kg odpadów, którą złożył Zakład Gospodarki Komunalnej 

GRONEKO Sp. z o.o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. 

Faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jaką Gmina Osięciny zapłaciła za miesiąc 

wrzesień 2020 r. wyniosła 161 343,90 zł, za miesiąc październik 2020 r. faktura do zapłaty wyniosła 144 528,30 zł.  

Łącznie we wrześniu 2020 r. odebrano 199,190 Mg(ton) odpadów komunalnych: 

- odpadów zmieszanych – 89,640 Mg 

- bioodpady – 74,680 Mg 

- opakowania z tworzyw sztucznych i metali – 8,320 Mg 

- opakowania ze szkła – 14,550 Mg 

- opakowania z papieru i tektury – 12,000 Mg 

Łącznie w październiku 2020 r. odebrano 178,430 Mg(ton) odpadów komunalnych: 

- odpadów zmieszanych – 83,520 Mg 

- bioodpady – 60,500 Mg 

- opakowania z tworzyw sztucznych i metali – 8,730 Mg 

- opakowania ze szkła – 12,470 Mg 

- opakowania z papieru i tektury – 10,410 Mg 

- odpady wielkogabarytowe – 2,800 Mg 
 

Dla porównania przedstawiamy fakturę za miesiąc sierpień 2020 r., gdzie obowiązywała jeszcze opłata 

ryczałtowa, która wynosiła 94 800,00 zł. (bez względu na ilość zebranych odpadów). 

W sierpniu 2020 r. łącznie odebrano 143,480 Mg (ton) odpadów komunalnych: 

- odpadów zmieszanych – 77,020 Mg 

- bioodpady – 33,920 Mg 

- opakowania z tworzyw sztucznych i metali – 16,340 Mg 

- opakowania ze szkła – 14,230 Mg 

- opakowania z papieru i tektury – 1,640 Mg 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne -  0,800  Mg 
 

Z powyższych danych wynika, że mieszkańcy nierzetelnie segregują odpady, ponieważ mamy zebraną bardzo dużą masę 
odpadów zmieszanych.  

 

Wobec powyższego informuję, że będą przeprowadzane czynności kontrolne segregacji odpadów. Odbywać 

się będą bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane, czy nie znajdują się w 

nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, 

zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, popiół. 

W związku z powyższym informuję, iż w przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji odpadów przez 

właściciela danej nieruchomości, a w szczególności wrzucania odpadów podlegających segregacji do worków na 

odpady zmieszane nie podlegające segregacji, Wójt Gminy będzie zmuszony, na podstawie art. 9f ustawy z dn. 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),  naliczyć opłatę jak za 

odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny w wysokości 63 zł od osoby. 
Z up. Wójta 

insp. Aneta Kwiatkowska 


