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Wójt Gminy
Ruda Maleniecka

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o jako podmiot prowadzący odbiór
odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruda Maleniecka uprzejmie przypomina, że zgodnie z Ustawą z
dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2021r. poz. 888), art. 3b
gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2021 poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20 % wagowo. Na dzień 30.06.2021r. Państwa gmina
uzyskała 52 %.
Dotychczasowe doświadczenia z odbioru odpadów komunalnych wskazują, iż masa odpadów
zbieranych w sposób selektywny jest niska, a ciągle rosną ilości odpadów zmieszanych, co skutkuje
możliwością nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu.
Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 roku ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) od 1 stycznia 2021r. obowiązuje
powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieszkaniec zobowiązany jest do segregowania plastiku
i metalu, szkła, papieru oraz odpadów biodegradowalnych. Takie odpady nie mogą trafiać do odpadów
zmieszanych. Niestety wielokrotnie można znaleźć w pojemnikach na odpady zmieszane plastikowe butelki,
szkło czy odpady ulegające biodegradacji.
Pragniemy zwrócić również uwagę, iż w workach na odpady do zbiórki selektywnej umieszczone
są odpady, które nie powinny się w nich znaleźć np. szkło okienne, porcelana w zielonych workach lub
części aut w workach żółtych.
Mając na względzie powyższe proszę o wykorzystanie przez Gminę wszelkich dostępnych
instrumentów: ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, aby zmotywować właścicieli nieruchomości do
zmiany zachowań, a w szczególności istotnie ograniczyć zanieczyszczenia w odpadach zbieranych
selektywnie.
Zachęcamy do prowadzenia działań informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów np.
na stronie internetowej Gminy. Najlepszym jednak rozwiązaniem edukacji mieszkańców będą organizowane
pogadanki o prawidłowej segregacji i ulotki trafiające do każdego mieszkańca.
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