Segregacja od 1 stycznia 2020 r.
SEGREGACJA OD 1 STYCZNIA 2020 r.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, Rada
Miejska w Mosinie wprowadziła zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach.
Od dnia 1 stycznia 2020 r., obowiązują następujące zmiany:
1. Wszyscy mieszkańcy Gminy (zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i tych niezamieszkałych) są
zobowiązani do oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
UWAGA:
jeżeli w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazano, iż odpady
przekazywane będą w sposób nieselektywny, deklaracje należy zmienić. Deklaracje są dostępne w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl
w zakładce odpady. W tym miejscu podkreślić należy, że mieszkańcy którzy przed 1 stycznia 2020 r. złożyli
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych wskazując, iż odpady będą
przekazywane w sposób segregowany nie muszą składać nowej deklaracji;
w przypadku stwierdzenia podczas kontroli nierealizowania obowiązku segregacji odpadów komunalnych
zostanie
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wielokrotności obowiązującej stawki za odpady segregowane od jednego mieszkańca zamieszkującego
nieruchomość.
2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym, np. trawa,
liście drobne gałęzie oraz tzw. odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, należy
zbierać RAZEM, jako frakcję o nazwie bioodpady do pojemnika oznaczonego kolorem brązowym i opisanym.
UWAGA:
Od 1 stycznia 2020 r. bioodpady nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folii,
workach i innych opakowaniach z tworzyw sztucznych oraz innych rodzajów materiałów– muszą
być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik z
bioodpadami nie zostanie odebrany od mieszkańca przez przedsiębiorcę;
bioodpady można kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.
3. W systemie workowym nadal należy zbierać pozostałe odpady przekazywane w sposób selektywny czyli:
tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, papier.
Informacja w sprawie pojemników na odpady
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Mosina dotyczących

pojemników na odpady

informujemy, że obowiązuje okres przejściowy do 30 czerwca 2022 r., w którym dopuszczalne jest posiadanie
pojemnika na odpady w dowolnym kolorze, ale z opisem właściwej frakcji odpadów, czyli np. napis „BIO”,
„BIOODPADY”. Niezależnie od tego zalecamy przy zakupie nowego pojemnika na odpady kierować się również
jego kolorem, odpowiadającym danej frakcji odpadów, czyli: bioodpady to kolor brązowy, odpady zmieszane to
kolor czarny, papier – kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, szkło – kolor zielony. Należy
również pamiętać o tym, że minimalna pojemność pojemnika na odpady nie może być mniejsza niż 120 l oraz,
że powinny one posiadać zaczepy i kółka.
Naklejki do znakowania pojemników na odpady
POBIERZ, WYDRUKUJ I NAKLEJ NA POJEMNIK
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pozostawienie odpadów zmieszanych we worku obok pojemnika skutkować będzie brakiem odbioru odpadów
zmieszanych wystawionych poza pojemnikiem.

