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Szanowni Mieszkańcy,
Jak większość z Was już wie, od 1 października br. weszły w życie nowe zasaday
segregacji odpadów.
U nas takie zmiany realnie weszły w życie wczoraj, kiedy to ostatni raz odebrano od
nas surowce z żółtych pojemników i dostarczono worki do głębszej selekcji.
Od tego momentu do żółtego pojemnika nie wrzucamy już papieru i szkła! Na papier i szkło
otrzymaliśmy worki. Jeśli ktoś nie otrzymał proszę zgłosić do mnie.
Poniżej dla przypomnienia przedstawiam co powinno znaleźć się w konkretnym pojemniku
lub worku:

frakcję odpadów „Resztkowe”, w skład których wchodzą pozostałe po segregacji odpady nie
będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się w pojemnikach oznaczonych napisem
„Resztkowe”,
frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach koloru
brązowego oznaczonych napisem „Bio”,
frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady metali, w
tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera
się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach

koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,

Niestety ale tylko powyższe frakcje będą odbierane przez przewoźnika z naszych domostw
po tym, jak p sukcesywnie były wycofywane przez związek- gruz, gabaryty, odpady
niebezpieczne. Dziś aby legalnie ich się pozbyć musimy udać się z nimi do Kościerzyny do
PSZOK-u.
Pamiętam jak dziś słowa obecnego wójta, że system gospodarki odpadów związku to
mercedes wśród systemów. Tak było na początku a i cena była przyzwoita a co mamy dziś?
Dziś po mercedesie zostały tylko koła a cena urosła do poziomu wyższych modeli. Wójt
niestety cały czas twierdzi, że związek to najlepsze rozwiązanie. Ciekawe kiedy wzrosną ceny
za odbiór odpadów? Tuż po wyborach czy chwilę później?

- opłata 10 zł od osoby
- 2 zbiórki gabarytów w roku - w jednym do kilku miejsc we wiosce ale jest - dla osób bez
transportu odbiór z domu po zgłoszeniu, ale są a u nas już nie
- harmonogram podobny do naszego z tym, że w zabudowie wielorodzinnej u nas odpady
resztkowe odbierane są co 2 tygodnie a tu co tydzień
- rozproszona zabudowa - 2,8 osoby na hektar (u nas 2,1)
- odpadami zajmuje się gmina nie związek
- pojemniki (nie worki) na 5 frakcji wprowadzono już w grudniu 2017 roku
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