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W związku z informacjami pokontrolnymi Wydziełł Oc,hrony Srodowjska frrt. IJrzęclu

stvderdza, żę niezbędne jest pogłębierLit: współpracy polil.yki informacl,jne.i dotl,c7u.*;

zag;ospodarowania cldpadów komunalnyi:h. Zakładając, że pro§es ten potrrva dŁuższy t;z,as nię łlloze

nas; to zniechęcić, wręcz przecir,vnie znrobili.zować i wypracowac jeszcze skuter;zniejsze rnetody

napla\Ą,cze. Spróbujnry wykorzystać siłę tych ktorzy robią to dobu,lę, Dziś pragnę z,,łr,ócić Państwa

uwagę na jeden z ż,y,v,ry,cll problenrórł, jakinr jest niewłaściwe przygotowaniL: odpadów

biodegradorł,alnych, Kc,ntrole w ostatnich dnjiach pokazaĘ, ;łe jest to nagminne, jedrrak mam tęż

świadomość, ze gro mies:,łkańców segreguje orJpad5, prawidłowo.

Proszę o polnoc ,,ru dystĘ,Sucji z,ałącz,cnegrr do pism,a plaliatu w celtt roz:poczęcia <LziŃń

infolmac5,jnych. ponadto proszę o zv,leryfikowanie infbrrnacii w obszarze punl,1tłiw cldbioru

odpadów poszczegćllnyclr wsllólnot. tak ab,v pojarł,iły się *lm 1rarmonogramy odbiłlru odpadów,

informacja o sposobie siegregc]wania odtrladóv,/ ora2: informacja o tym, ze odpady biodegradrrwalne

naldzy wrzucać do plojemnikór,v luzem.

W związku z po,w,yżsąm przekazuję Pństrłu materia]. który bli:iej zobraztlle prrlrblenr.
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§pełnienie o}rowiązku selektyrvnej zb,iórki odpadów tliodegradowałnych

Zgodnie z aktualnle obowiązującymi przepisami ustawy o utrrynraniu crystości i porządku
w grninach craz Regulaminem utrrymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa,
każdy właściciel nięruchomości zobowiązanv jest clo prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. w tyr n odpadów bi ode graclclwalnych"

§ 8 ł,ist. 2 zŃącrnika do UchwaĘ Nr XXXI1/3 I2l22 Rady l\,4iejskiej w Braniewi ę z l1nia 2 marca
2a'22 r. w sprarvie ughwalenia Regulaminu utrry=mania cz.vstości i porządku na tęrenie Gnriny
Miasta Branięwa jasna okreśtra zasady prawidłorł,ego postępowania z bioodpadami. 'W związku
z Wm, iź Państwo jakł Zarządcy, arez. Administratorzy Nieruchomości w rorumieniu ustawy
o utrzyrrłaniu czystości i porządku w gminach pełnią rolę właściciela nieruchomośgi ataz
reprezentują mieszkńców swoich zasobórł, mieszkaniolvych przed organem jakirn jest Burmistrz
Miasta Braniewa, oczekuję cd Państwa zrnabllizowania mieszkańców do prawiclłowej segregacji
bicłodpadow.

Ęrmóg selektywnego zbierania odpadow komunalnycktprzez rvłaściciela nieruchr:mości uzrraje się

zazachowany, gdy odpaóy bio zebrane będą zacho\Mjjąc poniźsze zasady:
- odpacly biodegra.dowalne zębranę będą w odpowiednich dla danego typu nieruchomości
pojemnikach, lvorkach przeznaczanych r1o z:bierania tyclr odpadórv, a w przypadku nieruchomości
zamieszka§ch jednoradzinnych kompostujących bioodpady, rv prrydomolvym kompostowniku.
- aby segregacja oclpadów biodegradowaln,ycir spełniała sw,rją funkcję, nie naleĘ ich wyrzucać
w r,vorkach foliowych, ale wprost do pojemnika. V/oreczki slanoił.ią zarieczyszczenie całej frakcji
odpadów, ktory po rł,rzuceniu takich odpadów podlega odbiorze jako odpad zmieszany .

§redług danych jakimi dysponuje tut. Urząd, pozyskanych podcza§ przeprowadzanyclr k.ontroli
w tęrenie w dniach 4, 6 i 9 maja2t}ż2 r. ltaz od operatora pol.:azuja, że sąmieszkańcy w Bralrier.vie,

którzy segregują odpady bio w niewłaściw1,, sposób" co potwierd,ząązŃączone zdjęcia.

W vrięlu pojemnikach ptzeznaczonych na bioodpady znajdowaĘv się odpady, które powinny były
trafić do innych poięmników.

Pragniemy przypomrrieć, że brak selekq,wnej zbiórki odpadów skutkować będzie Ęm, że zostałrie
wszczęte postępowanie, a nieruchomość zostanię obciążorra opłatą jak za odpad;, znrieszane"
Opłata podwyzszona stanowi dlłtrkrotność stawki podstawowej czyli 58,00 zł osobę.

Najczęściej papełniane błędy przy segregacji odparlów błodegradołłłlnyclt:
odpady klóre nie powinny znaleźó się lv pojemnikrr: mięso, ryby, kości i ości, odchody rwierząt
domowych, żwirek z kcłciej krrwe§ klasyfikrijemy jako odpałly ,,zmieszane", resztk611,e. Do ,,BIO"
nie wrzucamy także chleba, ciast, rrabiałrt.

Skutkięm powyższego szczególnie w okresie lętnim będzie pojawienie się larw owadów, oraz
niep rzyj emnego zapachu wydobywaj ącego się z poj ernników.

W'celach edukacyjnych, na stronie Urzędu Miasta lyyrv.brałieyiq"pl udostępniona została aplikacja
o nazwie: Piątka za segregację, która w łalwy sposób podpcrwiada do klórej frakcji wrzucić dany
odpad.



Odpady źle posegrego\Ą.anę są odbierane jako odpad zmieszany, dlatego tak włżnę jest aby

segregować odpady ł;io zgodnie z obawtązującymi zasadamt.
Dlaptryl<ładu koszt uĘlizacji 1 tony odpadów bio wynosi 180,00 ń nettł
koszl utylizacji 1 tłlny odpadów zmieszanych wynosi 47S,00 zł nętto

W związl<u z pawyż,szym prawidłowa sogfegacja przełozy się równiez na ograniczęnię koszJów
jakie grnina miesięcznie ponosi za utylizację odpadów a w konsekwencji, w przyszŁości na

obłrizenie stawki za gospodarowanie odpadarni konrunalnymi.

Prlrypominamy rórł,niez, że na obudowach śmietnikoiłych wirury znajdov,ać się aktualne

harmonogramy wywozu. odpadów oraz informacja o sposobie segregacji odpadów w tym
informacja o \Ąryrzucaniu bioodpadów luzem do pojemnika.

W pr:zypadku zapotrzebgwania na tablice informacyjrreiplakaty bądź ulotki proszę się zgłaszać do

Urzędu Miasta Braniewa pok. ru ti.
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