I N F O R M A C J E

Ważne zmiany w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy Pelplin
Od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
w naszej gminie. Obejmują one tylko
mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do
zawierania indywidualnych umów na
odbiór odpadów komunalnych z firmą
posiadającą wpis do rejestru działalności
regulowanej w Gminie Pelplin.
Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów zobowiązało Gminę Pelplin
do wprowadzenia istotnych zmian w
systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Wprowadzone zostały dwie nowe
frakcje – PAPIER i BIO, które firma „PUS”
będzie odbierała z terenu nieruchomości. Nowe wymogi wprowadzone przez
Ministerstwo wiążą się ze zwiększeniem
kosztów ponoszonych przez Gminę o
ok. 20% za zagospodarowanie odpadów. Wzrost kosztów obejmuje m.in.:
zagospodarowanie dwóch dodatkowych frakcji odpadów, zmianę stawki
wynagrodzenia minimalnego dla pracowników firmy „PUS” oraz zmianę
opłaty za zagospodarowanie odpadów

w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK). Rada
Miejska uchwałą z dnia 30 listopada br.
podjęła decyzję w sprawie zmiany stawki
za odbiór odpadów od mieszkańców
gminy Pelplin.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać
będą nowe stawki za odbiór odpadów:
• 30 zł za każdą osobę zamieszkującą
daną nieruchomość, jeżeli odpady
nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny;
• 18 zł za każda osobę zamieszkującą
daną nieruchomość, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób
selektywny;
• 11 zł za każdą osobę zamieszkującą
daną nieruchomość i posiadającą
Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2018
r., poz. 1832), co stanowi częściowe
40% zwolnienie z opłaty, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
Podstawą do obliczenia wysokości
stawki za gospodarowanie odpadami
jest liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Zmianie nie ulega podział Gminy

na rejony, według których dotychczas
odbierane były odpady komunalne.
Harmonogram odbioru odpadów
dostarczony zostanie przez firmę „PUS”
do końca grudnia 2018 r.
Frakcje takie, jak: SZKŁO, POPIÓŁ,
odpady BIO oraz odpady ZMIESZANE,
zbierane będą w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.
Frakcje dotyczące odpadów z metali i
tworzyw sztucznych oraz papieru zbierane będą w workach dostarczonych
przez dotychczasowego odbiorcę odpadów komunalnych.
Naklejka do oznaczenia pojemnika
na odpady BIO zostanie dostarczona
do mieszkańców w terminie do końca
grudnia 2018 r. Naklejkę należy umieścić
na pojemniku wcześniej używanym do
zbierania odpadów z tworzyw sztucznych (PLASTIKU).
Jeden raz w roku organizowana będzie zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.
Termin objazdowej zbiórki odpadów
podany zostanie w harmonogramie
odbierania odpadów z terenu gminy
Pelplin. Podczas objazdowej zbiórki
odpadów można będzie przekazać
odpady w postaci starych mebli, sprzętu

elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów niebezpiecznych.
W wyznaczone dni w tygodniu dla
mieszkańców otwarty jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
PSZOK
• czynny jest dla wszystkich mieszkańców gminy Pelplin w: poniedziałki,
środy, piątki od 9 do 16 i w soboty od
10 do 16,
• przyjmuje wszystkie posegregowane odpady bez pobierania opłaty:
plastik, szkło, papier, elektrośmieci, wielkogabarytowe, popiół, opony, meble,
baterie, akumulatory, metal, a także
bioodpady (np. ścięta trawa, gałęzie).
WAŻNE!
Do PSZOK nie są przyjmowane
odpady zmieszane i odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady nie mogą
być zmieszane ani zanieczyszczone,
a opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych powinny być
nieuszkodzone.
PSZOK na zlecenie Gminy Pelplin prowadzi: „PELKOM” Sp. z o.o.,
ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin.

Informacja Gminy Pelplin w zakresie
wzrostu cen za ciepło dostarczane przez spółkę GPEC Sp. z o. o.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Pelplin
Od pewnego czasu mieszkańcy naszej gminy, m.in. Rada Osiedla Dworcowa w Pelplinie, sygnalizują problem znacznych podwyżek cen ciepła dostarczanego
przez spółkę GPEC Pelplin Sp. z o. o. Gmina Pelplin zauważa ten problem i przygląda się obecnej sytuacji. W tej sprawie zwróciliśmy się do przedstawicieli spółki
GPEC o przedstawienie wyjaśnień, jednocześnie władze gminy umówione są na spotkanie z prezesem zarządu spółki. O efektach tego spotkania będą Państwo
informowani w środkach masowego przekazu.
Jednocześnie przypominamy, że spółka GPEC, która w drodze przetargu nieograniczonego kupiła od Gminy Pelplin kotłownie na terenie miasta wraz
z infrastrukturą, w ostatnim czasie poniosła duże nakłady inwestycyjne, które także mają wpływ na wzrost ceny dostarczanego do Państwa domów ciepła.
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