Pytanie
Szanowny Panie Wójcie,
Na początku chcę przekazać wyrazy wsparcia od całej naszej rodziny i życzyć Panu powrotu do
zdrowia.
Moje pytanie dotyczy kwestii związanych z wywozem nieczystości. Rozumiem, że znowelizowana
ustawa nie pozostawia samorządom wyboru, ale z drugiej strony zastanawia mnie możliwość
motywowania mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości do dbania o środowisko.
Mieszkamy w gminie od niedawna, mamy dość dużą działkę i dwa spore kompostowniki.
Selekcja odpadów jest dla nas rzeczą naturalną. Posiadamy piec na pelet, sezonujemy drewno
(przynajmniej 2-3 lata) – mamy świadomość ekologiczną. W tej chwili płacimy 90 zł za wywóz
śmieci – a faktycznie za około 3-4 worków 30-litrowych w miesiącu. Nie generujemy śmieci
zmieszanych ani biodegradowalnych. Tak, plastików jest sporo… Ale czy rozważaliście w gminie
możliwość motywowania takich mieszkańców jak my – a jest ich zapewne sporo – do dbania o
wspólne przecież środowisko? Są gminy, w których daje się „rabat” dla osób posiadających
kompostownik. Czemu nie w gminie Świdnica?
Proszę rozważyć tę możliwość, mimo że oferta przedstawiona przez wykonawcę jest wysoka, a
gmina nie może dofinansowywać systemu oraz system ten nie może przynosić dochodów. Moim
zdaniem samorząd powinien wyjść naprzeciw takim nowatorskim i motywującym rozwiązaniom.
Z wyrazami szacunku, mieszkanka gminy

Odpowiedź:
Bardzo dziękuję za życzenia i wsparcie.
Pani propozycje dotyczące promowania przez Gminę wszelkich działań dotyczących ochrony
środowiska są bardzo ważne i na pewno w najbliższych miesiącach zaproponuję Radzie Gminy
dostosowanie zapisów istniejącej uchwały do proponowanych przez Panią zmian motywujących
mieszkańców do proekologicznych działań. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o
utrzymaniu porządku i czystości w gminach planujemy uruchomienie systemu kompostowania
odpadów na terenie naszej gminy. Warunkiem koniecznym jest dostosowanie obowiązujących
uchwał „odpadowych” do zapisów ww. ustawy. Dostosujemy wzór deklaracji „śmieciowej”, która
to będzie zawierać dodatkową rubrykę dotyczącą zadeklarowania zamiaru kompostowania
odpadów. Uchwala Rady Gminy Świdnica wprowadzi zasady kompostowania odpadów, m.in.
poprzez określenie rodzaju kompostownika, jego gabarytów, rodzaju składowanych odpadów,
sposobu przeprowadzania kontroli u mieszkańców oraz ustalenia ceny bonifikaty dla
mieszkańców kompostujących odpady. Ostateczny termin dostosowania przepisów w gminach
mija dnia 4 września br.
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