Gmina Zgorzelec o odbiorze odpadów
komunalnych
Napisano dnia: 2017-06-13 11:39:27

W lipcu minie rok, odkąd w Gminie Zgorzelec wprowadzony został odbiór surowców wtórnych oraz
odpadów ulegających biodegradacji bezpośrednio z domów. Zmiana systemu zachęciła wielu
mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. W wyniku zmian, zmniejszeniu uległa znacząco masa
odebranych odpadów zmieszanych, a zwiększyła się masa odebranych surowców wtórnych oraz
odpadów ulegających biodegradacji. Już dzisiaj wiemy, że była to zmiana konieczna do
wprowadzenia. Każdy system gospodarki odpadami komunalnymi ma swoje mocne, ale również i
słabe strony. W trakcie działania systemu odnotowaliśmy następujące problemy:
Problem z uciążliwymi zapachami/białymi larwami. Szczególnie w najcieplejszych miesiącach,
mieszkańcy uskarżali się na uciążliwe zapachy, a nawet na pojawiające się w pojemnikach białe
larwy. W celu zlikwidowania tych uciążliwości podczas odbioru odpadów zmieszanych pojemniki
będą każdorazowo dezynfekowane bezbarwnym i bezwonnym płynem. Zalecamy również, aby
przetworzoną żywność oraz mięso wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane w szczelnie
zawiniętych woreczkach foliowych. Dodatkowo informujemy, że mieszkańcy, których odpady
przestały mieścić się w pojemniku po zmianie częstotliwości wywozu odpadów, powinni jak
najszybciej wyposażyć się w dodatkowy pojemnik przystosowany do mechanicznego odbioru
odpadów poprzez jego zakup lub wydzierżawienie.
Problem z ilością BIO-odpadów. Dotarły do nas również sygnały, że pojemniki na odpady bio,
zwłaszcza w okresie letnim nie mieszczą takiej ilości odpadów ulegających biodegradacji, jaka
wytwarzana jest w poszczególnych nieruchomościach. Problem dotyczy tych nieruchomości, gdzie
właściciele mają bardzo duże działki, na których urządzone są trawniki. Ponieważ każdy problem
próbujemy rozwiązać w racjonalny sposób, proponujemy dla chętnych wymianę dostarczonych
pojemników na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 120 litrów, na pojemniki o pojemności
240 litrów bez dodatkowych opłat z tym związanych. Zapotrzebowanie na większe pojemniki na bio
można zgłaszać do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu pod nr tel. 75 671 12 46 lub
do Urzędu Gminy Zgorzelec pod nr tel. 75 77 214 36. W ramach opłaty otrzymają Państwo jeden
pojemnik na odpady ulegające biodegradacji o pojemności 120 lub 240 litrów. Jeżeli w Państwa
przypadku to nadal zbyt mało informujemy, że dodatkowe pojemniki na bio można zakupić lub
wydzierżawić we własnym zakresie. Informujemy, że większe ilości odpadów ulegających
biodegradacji można dostarczać do PSZOK tj. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
Radomierzycach oraz Żarskiej Wsi lub do pojemników na odpady ulegające biodegradacji
usytuowanych przy ogólnodostępnych zestawach pojemników na surowce wtórne.
Problem z dużą ilością surowców wtórnych w workach. Okazuje się, że mieszkańcy, którzy sumiennie
wywiązują się z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wytwarzają tak dużo surowców wtórnych,
że zasadne jest zwiększanie częstotliwości odbioru surowców wtórnych w workach. W roku bieżącym

na okres trzech miesięcy letnich wprowadzimy częstszy odbiór worków z surowcami wtórnymi w
miejscowościach, w których odnotowano największą ilość worków przy każdej nieruchomości tj. w
Łagowie i Jędrzychowicach. Pozwoli to na dokładniejsze zbadanie problemu i znalezienie rozwiązań
na przyszłość dla wszystkich mieszkańców Gminy Zgorzelec. Dodatkowe wywozy surowców
wtórnych będą zamieszczone na harmonogramach, które trafią do Państwa do końca czerwca.

