ZBIÓRKA ODPADÓW OD 2022 ROKU
W przyszłym roku zmieni się sposób odbioru odpadów w naszej gminie. Celem jest zmniejszenie
ilości odpadów zmieszanych. Dążymy też do zwiększenia stopnia wtórnego wykorzystania
odpadów. W niniejszym piśmie informujemy, co zmiany te oznaczają dla Państwa.
Skuteczniejsze sortowanie
Z najnowszych analiz wynika, że do naszych szarych pojemników nadal trafia dużo odpadów
organicznych (warzyw, owoców, odpadów ogrodniczych). Ląduje w nich też wiele opakowań
plastikowych, metalowych i kartonów po napojach. Lepsze sortowanie oznacza mniej odpadów
zmieszanych. To ważne, ponieważ spalanie takich odpadów staje się coraz droższe. Jeżeli wspólnie
zadbamy o lepsze sortowanie, zapobiegniemy znaczącym wzrostom opłat za odpady. Ponadto
środowisko będzie nam wdzięczne, gdy zamiast spalać odpady będziemy wykorzystywać je ponownie.

Zawartość szarego
pojemnika w gminie Leudal
32% odpady warzywno-owocowe
10% odpady ogrodnicze
3% papier
11% plastik, metal i opakowania po napojach
1% szkło
4% tekstylia
17% pozostałe odpady odzyskiwalne
22% prawdziwe odpady zmieszane

Zróbmy to razem
Gminy Leudal, Maasgouw i Roerdalen
jednocześnie zmieniają sposób zbiórki
odpadów we współpracy z RD Maasland.
Od 2022 r. opłata będzie pobierana za każde
wystawienie szarego pojemnika na odpady
zmieszane. A zatem im lepsze sortowanie,
tym niższe opłaty. Ponadto zmniejszy się
częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych
przez RD Maasland.

To się zmieni

LISTA ZMIAN

Odpady zmieszane
Szary pojemnik
Odbiór 1 raz na 4 tygodnie
Opłata za każde wystawienie
pojemnika do odbioru

Odpady BIO
Zielony pojemnik
Odbiór 1 raz na 2 tygodnie

Rzadszy odbiór odpadów zmieszanych
Od 2022 r. zmniejszy się częstotliwość
odbioru odpadów zmieszanych. Większość
mieszkańców już teraz wystawia szare
pojemniki raz na 4 tygodnie. Aby się to
udało, niezbędne jest skuteczne sortowanie
odpadów. Obserwujemy to również w
innych gminach, które już wprowadziły to
rozwiązanie. Co w przypadku jednorazowej
dużej ilości odpadów zmieszanych? Wówczas
za 3 € można skorzystać z podziemnego
kontenera w gminie. Ich lokalizacje zostaną
podane w późniejszym terminie.

Wybór rozmiaru szarego i zielonego
pojemnika
Tej jesieni mieszkańcy będą mieli możliwość
zmiany rozmiaru pojemnika. Osoby, które
produkują dużo odpadów BIO, mogą od razu
zdecydować się na pojemnik o pojemności
240 l. Można również bezpłatnie zamówić
drugi zielony pojemnik oraz mały pojemnik na
odpady kuchenne.
Mieszkanie
Mieszkają Państwo w mieszkaniu lub lokalu
na poddaszu i nie posiadają własnych
pojemników? Jesienią otrzymają Państwo
pismo zawierające dalsze informacje na
temat odbioru odpadów z Państwa lokalu.
Znikną małe kosze na śmieci wystawiane
przy mieszkaniach.

Tworzywa sztuczne, metale i
opakowania po napojach
Pojemnik PMD
Wystawianie w workach PMD

Odpady medyczne
Mieszkańców wytwarzających zwiększoną
ilość odpadów zmieszanych z przyczyn
medycznych obowiązują specjalne zasady.

HARMONOGRAM

Wrzesień 2021 r.
Otrzymają Państwo pismo dotyczące rozmiarów pojemników. W
piśmie zawarte będą informacje o sposobie wyboru rozmiarów
oraz wnioskowania o mały pojemnik na odpady kuchenne.
Październik 2021 r.
Mieszkają Państwo w mieszkaniu i nie posiadają własnych
pojemników? Otrzymają Państwo pismo zawierające dalsze
informacje na temat odbioru odpadów z Państwa lokalu.
Listopad 2021 r.
Wybrali Państwo inny rozmiar pojemnika? Otrzymają Państwo
pismo o terminie wymiany lub dostawy. Również lokatorzy
mieszkań otrzymają informacje o nowych pojemnikach.
Listopad/grudzień 2021 r.
Wymiana lub dostawa pojemników.
Grudzień 2021 r.
Otrzymają Państwo do skrzynki pocztowej papierowy kalendarz
odbioru odpadów. Będzie on zawierał terminy odbioru w 2022 r.
Mogą Państwo również pobrać bezpłatną aplikację AfvalWijzer.
Pozwoli ona być na bieżąco z niezapowiedzianymi zmianami.
Styczeń 2022 r.
Rozpoczęcie nowej metody zbiórki odpadów.
W trakcie roku 2022
Gmina poinformuje o wynikach nowej metody zbiórki odpadów.

OPŁATY
Od 2022 r. będą Państwo wnosić stałą opłatę roczną oraz opłatę za każde wystawienie odpadów
zmieszanych. Jej wysokość będzie zależeć od rozmiaru pojemnika. Im lepsze sortowanie opadów,
tym rzadsza konieczność wystawiania pojemnika z odpadami zmieszanymi, a co za tym idzie –
niższe opłaty. Jeżeli produkują Państwo więcej odpadów zmieszanych i zdecydują się na pojemnik
o pojemności 140 lub 240 l, stała opłata będzie wyższa. Za każdorazowe wystawienie pojemników
z odpadami BIO i PMD nie jest pobierana opłata. Jest ona już bowiem zawarta w stałej opłacie
rocznej.
Stawki opłat za odpady w 2022 r. 						
										Opłata za
Rozmiar szarego pojemnika				
Stała opłata		
wystawienie pojemnika
40 l (wkład do pojemnika 140 l)			
€ 102 			
€2
60 l (wkład do pojemnika 140 l)		
€ 102 			
€3
80 l (wkład do pojemnika 140 l) 			
€ 102 			
€4
Pojemnik 140 l 					
€ 132 			
€7
Pojemnik 240 l 					
€ 162 			
€ 12
60 l odpadów do podziemnego kontenera		
€ 102 			
€3
Rada gminy określi ostateczne stawki w grudniu. BsGW będzie co roku pobierać opłaty za odpady.
Opłata zawierać będzie stałą kwotę roczną oraz opłaty za każdorazowe wystawienie szarego pojemnika do odbioru.
Przykłady obliczeń
Mieszkaniec posiada szary pojemnik o
pojemności 240 l. W następnym roku
wystawi go do odbioru 8 razy. Zapłaci
wówczas:

Mieszkaniec posiada wkład do szarego
pojemnika o pojemności 60 l. W następnym roku wystawi go do odbioru 13 razy.
Zapłaci wówczas:

Stała opłata roczna 		
8 wystawień (8 x 12 €)		
Total				

Stała opłata roczna		
13 wystawień (13 x 3 €)
Total				

162 €
96 €
258 €

102 €
39 €
141 €

Więcej informacji
www.leudal.nl/afval
leudal@rdmaasland.nl
(0475) 85 90 00

