
 

 

 

 

 

 

 

 

Starogard Gdański, czerwiec 2016 r.  

Szanowni Państwo, 

 

informuję, iż dnia 10 maja 2016 roku Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca podjęło Uchwałę  

nr 75/XIII/2016 zmieniającą od dnia 01 lipca 2016 r. dotychczas obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 

Zmienione wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych przedstawiać się będą następująco: 

Pojemność 

pojemnika w 

litrach 

Zbiórka 

nieselektywna  

w zł/pojemnik 

Zbiórka selektywna w zł/pojemnik odpadów: 

Zmieszane Bio Surowce 

120 45 24 17 10 

240 90 48 34 20 

360 135 72 51 30 

1100 413 220 156 92 

5000 1875 1000 708 417 

7000 2625 1400 992 583 

10000 3750 2000 1417 833 

Głównym celem wprowadzonych zmian jest promocja selektywnej zbiórki odpadów, realizująca 

założenie segregujesz – płacisz mniej. Istotnie zostały podniesione stawki opłaty za przekazywanie 

odpadów zmieszanych, przy równoczesnym promowaniu wydzielania surowców – szkła, papieru, plastiku 

czy metali (więcej informacji  o prawidłowej segregacji odpadów znajdziecie Państwo na odwrocie).  

Istotą zmiany stawki jest także jej ujednolicenie dla wszystkich wytwórców odpadów (co oznacza likwidację 

zniżek dla największych ich wytwórców). 

Jako Kraj, jako Ludzie, doszliśmy do momentu, od którego musimy redukować ilość wytwarzanych  

odpadów, gdyż zwyczajnie nie stać nas na marnowanie surowców wtórnych. Kurczące się zasoby naturalne  

i rosnące koszty ich wydobycia stają się rzeczywistością i powodują, iż postulaty tworzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym (tj. gospodarki, w której odpady w całości trafiają do ponownego przetworzenia) stają się coraz 

bardziej oczywiste i realizowane w krajach wyżej rozwiniętych. 

Pamiętajmy też, iż członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie oznacza wyłącznie środków 

pomocowych - dotacji, ale również wiąże się z ograniczeniami i limitami nakładanymi na kraje członkowskie.  

Nie inaczej jest w gospodarce odpadami, gdzie pod groźbą kar finansowych nakładane obowiązki segregacji 

wiążą się z koniecznością coraz większego odzysku poszczególnych rodzajów odpadów surowcowych, odpadów 

biodegradowalnych i odpadów budowlano-remontowych.   

Gospodarka odpadami na terenie Związku Gmin Wierzyca odbywa się według jasnych i przejrzystych 

zasad – wszystkie odpady komunalne odbierane od Państwa trafiają, za pośrednictwem wybranego w drodze 

postępowania przetargowego przewoźnika, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 

którą w tym regionie Województwa Pomorskiego jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”  

w Starym Lesie k. Starogardu Gdańskiego. Trafiające tam odpady podlegają posegregowaniu i rozdzieleniu 

na poszczególne frakcje, które w dalszej kolejności podlegają sprzedaży do wyspecjalizowanych instalacji. 

Poprzez takie działania ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych w ZUOK nie rosną. 

Przypominam, iż w Państwa przypadku wysokość opłaty wynika z zadeklarowanej ilości odpadów 

 i powinni Państwo dążyć do minimalizacji rzeczywiście wytwarzanej ilości odpadów. 

Liczę, iż zmiany, choć trudne, spotkają się z Państwa zrozumieniem i dadzą Państwu dodatkowy 

impuls do stworzenia bądź poprawy prawidłowej organizacji systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w Państwa organizacji, którego widocznym przejawem będzie jak najmniejsza ilość 

oddawanych odpadów zmieszanych.  

Przewodniczący Zarządu 

 

    /-/ Krystian Kamień 
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