INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach o nr: XX/260/2020 i XX/263/2020
z dnia 18 marca 2020 r. zostają wprowadzone zmiany dotyczące gromadzenia, segregowania,
częstotliwości wywozu i opłat za odbiór odpadów komunalnych w Suwałkach.
Zmiany dotyczą w szczególności;
1. Wysokości od 1 lipca 2020 roku opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych wynosi 33 zł od gospodarstwa domowego za miesiąc z nieruchomości
mieszkalnych;
2. Program osłonowy w zakresie zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi kierowany jest do osób, które:
→
samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny;
→
osiągają dochód nieprzekraczający 1500 zł miesięcznie;
→
nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających dopłatę lub zwolnienie
za odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem osób korzystających ze zwolnienia w
związku z kompostowaniem bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w
kompostowniku przydomowym t. j. dodatku mieszkaniowego, zwolnienia w wysokości
50 % z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku osób, których
dochód nie przekracza kwoty 701 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym lub
528 zł w gospodarstwie wieloosobowym ;
3. Zapisów w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Suwałk” dotyczących właściwej segregacji odpadów oraz jej kontroli przez służby
Urzędu Miejskiego w Suwałkach i okoliczności zastosowania kar administracyjnych:
→
osoby nie segregujące odpadów lub segregujące źle, będą obowiązani do
wnoszenia opłaty w wysokości 66 zł od gospodarstwa domowego za miesiąc.
Z uwagi na przyporządkowanie w Spółdzielni kilku nieruchomości do jednej
altany śmietnikowej, wzrost opłaty będzie obejmować wszystkie gospodarstwa domowe
i użytkowników lokali usługowych korzystających z danej altany śmietnikowej;
Przy stwierdzeniu przez służby Urzędu Miejskiego w Suwałkach braku
segregacji odpadów w określonej altanie, pojawi się ostrzeżenie – „żółta kartka” na
altanie, która powinna zmobilizować mieszkańców do segregacji odpadów komunalnych.
Następnie nastąpi zwiększenie (z 33 na 66 zł/m-c ) wysokości opłaty za
zagospodarowanie odpadów komunalnych;
→
osoby notorycznie nie segregujące odpadów lub segregujące źle, poza
100% wzrostem miesięcznej opłaty, będą ukarani karą grzywny, która nakłada Urząd
Miejski w Suwałkach (jest to kara administracyjna i podlega administracyjnym procedurom
odwoławczym – SKO Suwałki);
4.

Wskazówki, wytyczne i zasady właściwej selekcji odpadów komunalnych na frakcje:
szkło, plastik, papier, bioodpady oraz wyszczególnienie co wrzucać do odpadów
zmieszanych, lub co zalicza się do odpadów wielkogabarytowych, bądź budowlanych reguluje załącznik do przywołanego powyżej Regulaminu (treść w załączeniu) oraz ulotka
magnetyczna dostarczona do mieszkania, a także tablica informacyjna, która od wielu lat
jest zamieszczona na altanie.
Wskazane jest skrupulatnie, przez wszystkich użytkowników lokali i domowników,
przestrzeganie segregacji odpadów aby uniknąć sankcji administracyjnych.

W Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach obowiązuje obligatoryjnie
segregacja odpadów na poszczególne frakcje (szkło, plastyk, papier, odpady zielone i odpady

zmieszane) oraz w związku z zaostrzeniem w mieście Suwałki sankcji w przypadku braku
właściwej selekcji odpadów należy:
1.
Reagować i zawiadamiać Spółdzielnię, Straż Miejską, Policję o osobach i
zdarzeniach zakłócających właściwą gospodarkę czy segregację odpadów komunalnych,
przykładowo:
→ nieuprawnione podrzucanie odpadów do altan w Spółdzielni;
→ niesegregowanie odpadów na frakcje: szkło, plastyk, papier, odpady zielone;
→ zwracać uwagę współmieszkańcom przy niestosowaniu się do segregacji odpadów;
W zabudowie wielorodzinnej brak reakcji na niewłaściwe segregowanie odpadów
lub postępowanie sąsiada, innych osób korzystających z altany, może być przyczyną 100%
zwiększenia wysokości miesięcznej opłaty za zagospodarowanie odpadów oraz skutkować
dodatkową grzywną - przy notorycznym braku selekcji odpadów komunalnych.
2.
Użytkownicy lokali we własnym zakresie przekazują do wyznaczonych w
Suwałkach punktów odbioru lub dostarczają do PSZOK Suwałki przy ul. Raczkowskiej 150A
odpady typu:
→ gruz budowlany (odpady poremontowe);
→ sprzęt (pralki, lodówki, kuchenki) i opony samochodowe;
→ wielkogabarytowe (meble, poduszki, kołdry, dywany, inne)
→ niebezpieczne: żarówki, świetlówki, puszki po farbach, lekarstwa, inne.

Załączniki:
1. uchwała nr XX/260/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Suwałk”
2. uchwała nr XX/263/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi orz ustalenia
stawki tej opłaty
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