Łyse, dnia 18.06.2013 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
ORAZ ZMIANY STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW
Szanowni Państwo. Gmina Łyse w połowie maja ogłosiła przetarg na odbiór i
zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Łyse. Termin składania ofert upływał 24 maja
2013 r., w wymaganym terminie do Urzędu Gminy Łyse swoje oferty złoŜyły dwie firmy:
MPK (kwota 850 109,64 gr.) oraz ZUK Wiesław Kisiel ( kwota 1 036 800,00 gr).
Zaproponowane oferty przewyŜszały kwotę przewidzianą na obsługę odbioru odpadów,
kalkulowaną w oparciu o pierwotnie przyjęte stawki opłaty (25 zł za segregowane i 40 zł za
niesegregowane), dlatego teŜ podjęto decyzję o uniewaŜnieniu przetargu oraz ogłoszeniu
nowego. Termin składania ofert upływał 06.06.2013 r., do przetargu przystąpiła tylko jedna
firma – MPK proponując kwotę 727 242, 24 gr. Po wnikliwej analizie ustalono, Ŝe w
przypadku uniewaŜnienia równieŜ tego przetargu zachodzi obawa, Ŝe Ŝadna firma nie będzie
chciała świadczyć tego typu usług, bądź oferta w kaŜdym kolejnym przetargu moŜe być
znacznie wyŜsza od poprzedniej. Dlatego teŜ na sesji Rady Gminy Łyse w dniu 12 czerwca
2013 r. ustalono nowe stawki za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wynikające z przedstawionej najtańszej oferty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe nie segreguje odpadów opłata wyniesie:

a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 35 zł miesięcznie
b) od gospodarstwa domowego dwuosobowego lub większego - 50 zł
miesięcznie
W przypadku gdy gospodarstwo domowe będzie prowadziło segregację odpadów
opłata wyniesie:

a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 20 zł miesięcznie
b) od gospodarstwa domowego dwuosobowego lub większego miesięcznie

36 zł

Odbiór odpadów zmieszanych odbywać się będzie 2 razy w miesiącu
(zarówno z gospodarstw, które segregują jak i nie segregują)
Odbiór odpadów segregowanych odbywać się będzie 1 raz w miesiącu
W ramach opłaty gospodarstwom domowych, które segregują odpady zostaną
dostarczone pojemniki 120 l w ilości 2 szt. (1 szt. na odpady zmieszane i 1 szt. na
odpady segregowane) oraz dodatkowy 3 pojemnik w przypadku gdy gospodarstwo
domowe zgłosi do Urzędu Gminy Łyse chęć przekazania odpadów
biodegradowalnych). W przypadku gospodarstw domowych, które nie segregują
dostarczony zostanie 1 pojemnik.
Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów wraz z dokładnymi zasadami
prowadzenia segregacji zostaną dostarczone w formie ulotki kaŜdemu właścicielowi
nieruchomości razem z koszami na odpady przed dniem 1 lipca 2013.

Opłaty wnosić naleŜy kwartalnie co trzy miesiące – termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa
30 września 2013 r. Po wdroŜeniu systemu, kaŜdy właściciel nieruchomości otrzyma
indywidualny numer konta do wpłaty naleŜności z tytułu odbioru i zagospodarowania
odpadów.
Jednocześnie przypominamy o konieczności złoŜenia deklaracji osobom które jeszcze nie
dopełniły tego obowiązku. W przypadku braku deklaracji osobom takim zostanie
naliczona decyzją opłata za obiór odpadów zmieszanych w wysokości zaleŜnej od
wielkości gospodarstwa domowego .
Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania nowego systemu zbiórki odpadów na terenie
gminy Łyse znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej: www.gminalyse.pl w
zakładce: gospodarka odpadami komunalnymi oraz pod numerami telefonu:
29 77 25 027 w. 46 ElŜbieta Puławska
lub tel. 29 77 25 027 w. 37 Marzena Krystkowicz

Druki deklaracji będą dostępne w: Urzędzie Gminy Łyse, pok. Nr 2 (parter)
UWAGA: Gospodarstwa domowe, które chcą zmienić sposób gromadzenia odpadów
( z selektywnych na zmieszane oraz ze zmieszanych na selektywne) zobowiązane
są złoŜyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

