INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowych obowiązków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przedstawiamy
poniżej odpowiedzi na nurtujące mieszkańców problemy:
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Ze względu częste problemy z miejscem na lokalizację pojemników
w zabudowie staromiejskiej, a zwłaszcza w celu ograniczenia kosztów
transportu odpadów i zapewnienia Państwu możliwie jak najniższej
opłaty w domkach jednorodzinnych i w zabudowie wielorodzinnej,
wprowadzony został workowy system segregacji.
Wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz
utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów należą do właściciela nieruchomości. W
ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto
zapewnia tylko pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na odpady
ulegające biodegradacji oraz worki do segregacji odpadów.
Wyposażenie posesji w stojaki na worki i obsługę wystawiania
zebranych odpadów musi już zapewnić na swój koszt właściciel
nieruchomości.
Nie wydajemy worków do segregacji na osiedla (bloki) – tam
segregacja następuje do pojemników typu „dzwon”. W tym celu
można skorzystać z pojemników znajdujących się w przestrzeni
publicznej, będących własnością miasta lub zwrócić się do właściciela,
administratora czy zarządcy o wyposażenie nieruchomości w
dodatkowe pojemniki typu „dzwon” dostosowane do wywozu
pojazdem HDS.
Worki do segregacji wydajemy tylko dla zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej w kamienicach. Można je pobierać w Urzędzie
Miasta.
W zabudowie jednorodzinnej pobrać należy tylko pierwszy zestaw
worków – następne będą już zostawiane przez odbiorcę odpadów.
Znajdujące się na terenie niektórych nieruchomości niebieskie
pojemniki oznaczone „ODPADY ZMIESZANE” lub „ODPADY
NIESEGREGOWANE” są odpowiednikami pojemników czarnych na
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odpady zmieszane (pozostałości po wysortowaniu odpadów) i
sukcesywnie będą oznaczane odpowiednim kolorem naklejki.
Znajdujące się na terenie nieruchomości oliwkowozielone pojemniki
oznaczone „ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI” lub „BIO” są
odpowiednikami pojemników brązowych na odpady BIO i
sukcesywnie będą oznaczane odpowiednim kolorem naklejki.
Wymiana wszystkich pojemników na odpowiednie kolory byłaby
nieekonomiczna i miałaby znaczący wpływ na koszty systemu i
wysokość opłaty za odbiór odpadów. Prosimy o kierowanie się nie
tylko kolorem pojemnika, ale również opisem i kolorami naklejek
umieszczanych na pokrywach pojemników. Sukcesywnie pojemniki
będą prawidłowo oznakowywane przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady.
Zapotrzebowanie na pojemniki na odpady BIO właściciele czy
zarządcy nieruchomości muszą zgłaszać poprzez wypełnienie
deklaracji w pokoju 202 (I piętro) Urzędu Miasta. W przypadku
zabudowy jednorodzinnej i kamienic odpady BIO można również
gromadzić w odpowiednich workach.
Dopuszcza się żeby odpady ulegające biodegradacji były wkładane do
pojemników w workach. Instalacja do przetwarzania odpadów jest
wyposażona w rozrywarkę do worków i będą one usuwane z
biomasy. Prosimy jednak aby ograniczyć w miarę możliwości ich
ilość.
Zakres usług w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie
odpadami reguluje Uchwała X/72/2019 Rady Miasta Chełmna z dnia
7 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów na terenie Gminy Miasto Chełmno, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Uchwała dostępna jest na stronie www.bip.chelmno.pl
w zakładce Gospodarowanie odpadami.
Początek 2020 roku będzie okresem od strony organizacyjnej
trudnym zarówno dla mieszkańców, jak również dla
administratorów, przedsiębiorcy odbierającego odpady oraz Urzędu
Miasta. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

