Jak poradzić sobie
ze śmieciami w Bobolicach?
Znajdźmy wspólne rozwiązanie
Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Bobolice—konsultacje społeczne

Twój głos się liczy!
W sprawie odpadów także!
Drodzy Mieszkańcy!







WYWÓZ ŚMIECI
SEGREGACJA ODPADÓW
STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
WYBÓR WYKONAWCY
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW

DALEJ
POCZYTASZ:
O regulaminie
krok po kroku

2

O tym, na co
możemy mieć
wpływ

2

O selekcji odpa- 3
dów
O częstotliwości odbioru

3

O opłatach za
4
gospodarowanie
odpadami
O planie konsul- 4
tacji

Nie chcemy, by Państwa udział
w rządzeniu gminą ograniczał się do
wyborów. Chcemy zaprosić Państwa do wspólnego podejmowania decyzji i do współtworzenia
pomysłu na gminę. W tym roku
gmina Bobolice zaprasza m.in. do
podjęcia decyzji dotyczących tego,
jak poradzić sobie z problemem
zagospodarowania odpadów.
Wzrasta świadomość ekologiczna
obywateli, coraz większa liczba
mieszkańców segreguje śmieci.
Wszyscy chcemy żyć w czystym
otoczeniu. Zależy nam ta tym, żeby
odpady nie leżały w lesie, przy
drodze, by nie zaśmiecały okolic
jezior, wreszcie — by nie wylewały

się ze zbiorników. W tym celu w
gminie funkcjonuje Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobolice.
Regulamin określa zasady dotyczące
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, częstotliwości odbierania odpadów, sposobu uprzątania
innych zanieczyszczeń itp.
Regulamin uzupełniony jest o odpowiednie uchwały, które regulują
stawki opłat i częstotliwość
odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.
Na podstawie uchwał ustalane są
warunki wyboru przedsiębiorstwa,
które będzie zajmować się odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości.

Obecnie Gmina Bobolice przygotowuje się do wyboru operatora na
kolejny rok. Chcemy wysłuchać
Państwa opinii. Gmina prowadzi
konsultacje przy współpracy
Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej – Centrum Szkoleniowego
w Szczecinie i zaprasza mieszkańców do wspólnego namysłu
nad ewentualnymi zmianami.
Materiał, który mają Państwo przed
sobą, przedstawia w skrócie najważniejsze założenia i treść regulaminu i uchwał, a także informację
o tym, w jaki sposób mogą Państwo
zgłaszać propozycje zmian.
Zapraszamy!

Materiał i konsultacje — instrukcja obsługi
Niniejszy materiał pomoże Państwu w zaangażowaniu się w konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu utrzymania czystości
w gminie Bobolice, a także uchwał
regulujących gospodarkę odpadami.
Regulamin i uchwały będą określać
m.in., jakie opłaty będą pobierane
przez gminę za odbiór odpadów
zbieranych w sposób selektywny
(segregowanych), a jakie—za
zbiórkę odpadów zmieszanych, jak
często będą odbierane odpady
zmieszane, a jak często - segregowane.
W ramach konsultacji społecznych przeprowadzona zostanie

ankieta wśród mieszkańców.
Do niektórych (wylosowanych)
mieszkańców bezpośrednio dotrą
ankieterzy
i będą rozmawiać
z Państwem o najważniejszych
problemach związanych z utrzymaniem czystości w gminie. Aby
pomóc w ocenie dotychczasowych regulacji, przygotowaliśmy
ten materiał. W skrócie przedstawia on zawartość regulaminu
i uchwał.
Osoby, które nie zostały wylosowane, będą także miały możliwość
wpłynięcia na kształt dokumentów. W połowie lutego na stronie
internetowej www.bobolice.pl
w zakładce „Konsultacje społecz-

ne” umieszczona zostanie ankieta
internetowa.
Ci z Państwa, którzy nie mają
dostępu do internetu, mogą zgłosić swoje uwagi do Regulaminu
bezpośrednio w urzędzie pod
numerem telefonu (94) 34 58 417
lub pocztą na adres Urzędu Miasta, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice z dopiskiem „Konsultacje
społeczne”.
Zapraszamy także na spotkania
konsultacyjne w formie wywiadów
grupowych (grupy fokusowe)
i warsztatów
deliberacyjnych
(patrz str. 4).
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Regulamin—najważniejsze postanowienia
Do najważniejszych ustaleń
utrzymania w czystości należą:

regulaminu

1) Wymagania wobec właścicieli nieruchomości:

 Przekazywanie odpadów przedsiębiorcy wybranemu do zbiórki;

 Gromadzenie nieczystości płynnych
w zbiornikach bezodpływowych;

rodzinnych (patrz str. 3)
4) Częstotliwość zbierania odpadów dla
terenów niezamieszkałych (patrz
str. 3);
5)Wyposażenie nieruchomości
w pojemniki/kontenery o następujących pojemnościach (m.in.):



50 litrów na mieszkańca, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 litrów na
całą nieruchomość;



Dla przedszkoli i szkół: 3 litry na
1 dziecko/ucznia i pracownika;



Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych—10 litrów na
każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;



Dla lokali handlowych—50 litrów na
każde 10 m2 powierzchni całkowitej
lub co najmniej jeden pojemnik 120
litrów na lokal;



Dla punktów handlowych poza lokalem—50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;



Dla ogródków działkowych—20 litrów
na każdą działkę w sezonie (od 1 marca do 31 października) oraz 5 litrów
poza sezonem (od 1 listopada do 28
lutego).

 Uprzątnięcie błota, śniegu, innych
zanieczyszczeń z powierzchni chodnika przy granicy nieruchomości;

 Oczyszczenie miejsca po usunięciu
materiałów opałowych i budowlanych
2) Ogólne zasady segregacji:



Gmina zapewnia worki i pojemnik;



Dopuszcza się selektywną zbiórkę
(właściciel musi sam nabyć pojemniki);



Segregacja dotyczy: papieru i tektury; tworzyw sztucznych; szkła; odpadów biodegradowalnych; metalu;
opakowań wielomateriałowych;
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego; mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych;
przeterminowanych leków i chemikalii; baterii i akumulatorów; odpadów budowlano-remontowych
i rozbiórkowych; zużytych opon;
tekstyliów

3) Częstotliwość odbierania odpadów
z domów jednorodzinnych i wielo-

Ponadto regulamin ustala zasady dozoru nad
zwierzętami, utrzymywania zwierząt gospodarskich i deratyzacji.

Na co możemy mieć wpływ?
W ramach niniejszych konsultacji mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie o dotychczasowym systemie gospodarowania
odpadami w gminie Bobolice, jak również
zasugerować możliwe zmiany. Do konsultacji należy przede wszystkim:

 Ocena dotychczasowego systemu
gospodarowania odpadami;

 Zgłoszenie ewentualnych problemów z odbiorem odpadów lub
utrzymaniem czystości;

JAK PORADZIĆ SOBIE
ZE ŚMIECIAMI W BOBOLICACH?

 Ocena zastosowanych stawek za odbiór odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie;

 Ocena częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie—czy są one odbierane wystarczająco często, a może zbyt często?

 Odbiór odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych—czy też powinien
być objęty systemem gospodarowania
odpadami i określony w uchwale?

STR.

Co zbieramy selektywnie?
Jeżeli właściciel nieruchomości deklaruje
selektywną zbiórkę odpadów, to zobowiązuje się do selektywnego zbierania:

 papieru i tektury (opakowania, gazety,
czasopisma);

 odpadów ulegających biodegradacji
(resztki roślin, warzyw, owoców, fusy
z herbaty i kawy, obierki, skorupki jaj
itp.— przykład na rysunku poniżej);

 tworzyw sztucznych;
 szkła i odpadów opakowań szklanych
(np. butelek);

 metalu;
 o p ako w ań

w i elo mat eri ało w ych
(np.karton po soku z plastikową zakrętką - jak na rysunku z prawej);

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

 przeterminowanych leków i chemikaliów;

 baterii i akumulatorów;
 odpadów

budowlano-remontowych
i rozbiórkowych;

 zużytych opon;
 tekstyliów (np. ubrania, pościel, firanki
itp.).

Częstotliwość zbierania— domy mieszkalne
Regulamin utrzymania w czystości oraz uchwały będące jego
uzupełnieniem precyzują częstotliwość odbierania odpadów
z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz dla terenów niezamieszkałych.

w tygodniu (cztery razy w miesiącu); w pozostałe miesiące—od listopada do kwietnia — raz na dwa tygodnie (dwa razy w miesiącu);



Odpady ulegające biodegradacji w domach jednorodzinnych odbierane są raz na dwa tygodnie (dwa razy
w miesiącu);



Odpady zmieszane odbierane są od właścicieli do- 
mów dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie);



Odpady selektywne (posegregowane), w tym: papier
i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal odbierane są
od właścicieli domów także dwa razy w miesiącu.



Pozostałe odpady zbierane selektywnie (zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia,
baterie i akumulatory, odpady budowlano-remontowe
i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w roku;

Odpady ulegające biodegradacji w domach wielo
rodzinnych odbierane są od maja do października raz

Najważniejsze zasady określone w dokumentach są następujące:

Odpady niebezpieczne — dwa razy w roku.

Częstotliwość zbierania—tereny niezamieszkałe
Regulamin utrzymania w czystości oraz uchwały będące jego uzupełnieniem precyzują częstotliwość zbierania odpadów dla domów
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz dla terenów niezamieszkałych.

 działki, sezonowe domki letniskowe – jeden raz w miesiącu
(od maja do października);
 szkoły, przedszkola – jeden raz w tygodniu;
 tereny handlowo-usługowe – dwa razy w tygodniu;
 internaty, hotele, pensjonaty, cmentarze – raz na dwa tygodnie;
 kosze uliczne – pięć razy w tygodniu.
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Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gmina ustala stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej
w Bobolicach w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty.

Uwaga: nieruchomości niezamieszkałe (np. działki,
domki letniskowe, lokale użytkowe: przedsiębiorstwa,
instytucje, sklepy, restauracje itp.) pozostają poza systemem, co oznacza, że stawki za odbiór odpadów z tych
nieruchomości nie są regulowane uchwałą. Właściciele
tych nieruchomości mają obowiązek samodzielnie podpisać umowy na odbiór odpadów.
Podstawowa metoda obliczania opłat z nieruchomości zamieszkałych jest następująca:

uchwalona stawka
pomnożona przez
liczba mieszkańców nieruchomości

Aby zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów, ustalono niższą stawkę za odbiór odpadów poddanych selekcji.
Określono następujące stawki:



Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zmieszanymi (niesegregowanymi) - 15 złotych na
osobę;



Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny—
10 złotych na osobę.

A ZATEM STAWKA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
ZMIESZANYMI JEST O 50% WIĘKSZA.

Przykład: Jan Kowalski jest właścicielem domu jednorodzinnego. W domu tym mieszka oprócz niego żona, matka, ojciec i dwoje dorosłych dzieci (łącznie razem z właścicielem—6 osób). Kowalski decyduje się nie segregować
odpadów. W związku z tym za odbiór odpadów musi miesięcznie zapłacić 90 złotych (15 zł x 6 osób). Gdyby jednak
zdecydował się segregować odpady, zapłaciłby 60 złotych
(10 zł x 6 osób), co w ciągu roku dałoby mu oszczędność
360 zł (30 zł x 12 miesięcy)

Konsultacje dotyczące utrzymania gminy w czystości—plan
Konsultacje
dokumentów
związanych
z utrzymaniem czystości w gminie będą
odbywały się w następujących terminach:

 BEZPOŚREDNIE BADANIE ANKIETOWE — 13 lutego – 18marca 2014. Ankieterzy dotrą
bezpośrednio do wylosowanych
mieszkańców (368 gospodarstw
domowych w całej gminie);

 ANKIETA

INTERNETOWA

—

15 lutego – 18 marca 2014.
Przez cały ten czas możliwe będzie
wypełnienie ankiety internetowej
na stronie www.bobolice.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”;

 WYWIADY

GRUPOWE

(grupy

fokusowe)
—
w
dniach
6 i 13 marca 2014. Odbędą się
spotkania dyskusyjne mieszkańców,
przedstawicieli organizacji i władz,
mające na celu określenie i zdefiniowanie najważniejszych problemów i koniecznych do podjęcia
działań.

 WARSZTATY

DELIBERACYJ-

NE— w dniach 7 i 14 marca
2014. Jest to nowatorska metoda, polegająca na wspólnym
roztrząsaniu problemów i pracy
nad sposobami ich rozwiązania.
Podczas warsztatów tego typu
grupa mieszkańców wraz z władzami pod czujnym okiem eksperta przygotowuje własne
propozycje rozwiązywania problemów.
Wszystkich zainteresowanych udziałem
w konsultacjach prosimy o kontakt
z p. Karoliną Stosik, tel. (94) 34 58 417.
Gwarantujemy rozważenie każdego głosu!

Dodatkowe informacje znaleźć można
na stronach :
www.bobolice.pl
frdl.etechnologie.pl

