
Szanowni  Mieszkańcy Gminy Rudziniec !

W kwietniu br. przed Świętami Wielkanocnymi skierowałem do Państwa 
ulotkę  z  życzeniami  świątecznymi    i  wyjaśnieniami  dotyczącymi 
gospodarki odpadami w Gminie Rudziniec. 

 Szczegółowo tłumaczyłem powody zmiany częstotliwości wywozu 
odpadów  niesegregowanych.  Ulotki  były  dostępne  w   sklepach 
poszczególnych sołectw, oraz w Urzędzie Gminy. 
Przykro  mi,  że  zawarte  tam  treści     nie  dotarły   do  wszystkich 
zainteresowanych.  W  związku  z  powyższym  ponownie  przedstawiam 
zawarte tam informacje;  
      

„Po  ponad  półrocznym  okresie  obowiązywania  nowej  ustawy  o  utrzymaniu 
czystości  i  porządku  w  gminach  chcieliśmy   podzielić  się  z  Wami  swoimi 
spostrzeżeniami  i  wnioskami,  przypomnieć  zasady  segregacji  odpadów,  oraz 
przekazać ważne informacje. Zmiany w przepisach miały  na celu objęcie wszystkich 
mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, rozwój segregacji 
odpadów i  wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci.
      Rewolucja w systemie śmieciowym w naszym kraju jest przeprowadzana po to,  
aby  uszczelnić  gospodarkę  odpadami  i   osiągnąć  poziomy recyklingu  narzucone 
przez Unię Europejską oraz przygotować odpady komunalne do ponownego użycia.  
Za niewypełnienie  zobowiązań  przewidziane  są  kary  finansowe  –  płaciła  je  już 
Francja, nie chcielibyśmy aby płaciła je Polska, aby płaciła je Gmina Rudziniec.

Gmina  Rudziniec  objęła  systemem  gospodarowania  odpadami  komunalnymi 
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy.  Właściciele  nieruchomości 
niezamieszkałych,  np.  zakłady  pracy,   domki  letniskowe  itp.  są  zobowiązani  do 
samodzielnego zawarcia umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady. W czerwcu 
2013r., aby wspomóc rodziny wieloosobowe  wprowadziliśmy  zniżki dla gospodarstw 
5-cio osobowych  i większych. Przygotowując przetarg kierowaliśmy się wskaźnikami 
zawartymi  w  Wojewódzkim  Planie  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa 
Śląskiego,  w  którym  ilość  wytwarzanych  odpadów  rocznie  przez   mieszkańca 
terenów wiejskich  wynosi  253  kg.  Do  przetargu profilaktycznie  zwiększyliśmy ten 
wskaźnik do 290 kg . Średni wynik na podstawie odbioru śmieci przerósł wszelkie 
wskaźniki  i  wyniósł  dla  naszej  Gminy 369 kg  odpadów rocznie   na  mieszkańca. 
Przeprowadzone  kontrole  potwierdzają  tak  dużą  ilość  oddawanych  odpadów. 
Najprawdopodobniej  już  nie  spalamy  odpadów,  nie  wywozimy  ich  na  „dzikie” 
wysypiska  śmieci,  a  więc  nowa  ustawa  śmieciowe  zaczęła  działać  w  Gminie 
Rudziniec. Prawdą jest również, że gorzej segregujemy odpady , bo zmniejszyła się 
ilość  odpadów  segregowanych  i  nadal  za  dużo  jest  pojedynczych  śmieci  w 
przydrożnych rowach, ale mamy nadzieję, że to się zmieni.

Wobec wyczerpania zakresu poprzedniego przetargu, zostaliśmy zmuszeni 
do  ogłoszenia  następnego  postępowania  przetargowego.  Analiza  obecnych 
przetargów  przynosi  niepokojący  wzrost  cen  za  wywóz  i  utylizację  śmieci. 
Przykładem może być ostatni  przetarg w sąsiedniej  gminie.   Priorytetem Gminy 
Rudziniec  jest,  aby   nie  podwyższać  pobieranych  opłat  od  mieszkańców  i 
utrzymanie wprowadzonych zniżek dla  rodzin wieloosobowych. Aby utrzymać 
wysokość  opłat  zmuszeni  jesteśmy  do  zmiany  częstotliwości  wywozu 
odpadów, podobnie jak w Gminie Wielowieś czy Sośnicowice. Bardzo duży koszt w 



naszej rozległej terytorialnie gminie, stanowi transport. Przeprowadzona obserwacja 
wykazała  wystawianie niewypełnionych  kubłów lub ich wystawianie jeden raz w 
miesiącu. W celu utrzymania dotychczasowej wysokości opłat od miesiąca czerwca 
2014r. odpady odbierane będą z następującą częstotliwością :
-odpady  komunalne  zbierane  w  sposób  selektywny  ,  tj.  papier,  opakowania 
wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal: nie rzadziej niż raz w miesiącu;
-odpady komunalne zmieszane: co 4 tygodnie;
-odpady  wielkogabarytowe:  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku  w  ramach  zbiórek 
akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;
-zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny:  nie  rzadziej  niż  raz  w roku  w ramach 
zbiórek  akcyjnych  przeprowadzonych  zgodnie  z  wcześniej  ustalonym 
harmonogramem;
-odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji odbierane są co 4 tygodnie 
w okresie od 1 marca do 30 listopada”.
      Przypominam, że w ramach opłaty każda ilość odpadów zostanie odebrana od 
mieszkańca. 
       Nowy Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony na początku m-ca 
czerwca 2014.”
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