ŚMIECI PROBLEMEM MIESZKAŃCÓW GMINY

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z narastającym problemem dotyczącym zarządzaniem gospodarką odpadami komunalnymi, a mianowicie
niedoszacowaniem stawki 6zł za odpady segregowane i 12zł za odpady zmieszane na mieszkańca Gminy Wielgomłyny
zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o dokładne zapoznanie się z zasadami prawidłowej segregacji i na co dzień
przestrzeganie ich zasad. Pamiętajmy również, aby nie wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane wszelkich materiałów
budowlanych, biodegradowalnych (np.ścięte trawy, liście, ścięte gałęzie, itp.) oraz tzw. odpadów kuchennych (resztki żywności,
czy resztki z przygotowania żywności, odpady po owocach i warzywach, itp.) oraz popiołu. Dbałość o zmniejszenie ilości
produkowanych śmieci w Gminie Wielgomłyny powinna leżeć w interesie każdego mieszkańca. Na dzień dzisiejszy system
finansowy gospodarki odpadami komunalnymi jest niewydolny - odprowadzane do Gminy opłaty za śmieci przez
mieszkańców są niewystarczające, aby pokryć koszt ich wywozu przez firmę P..H.U. PAVER.
Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2014r. na posiedzeniu ustalającym nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
od 1 mieszkańca zakładała, iż waga wywożonych odpadów zmieszanych nie przekroczy miesięcznie 35 ton, niestety z miesiąca na
miesiąc waga śmieci jakie oddawane są do firmy wywozowej wzrasta i w miesiącu listopadzie firma odebrała od mieszkańców
ponad 40 ton śmieci co spowodowało obciążeniem finansowym po stronie Gminy.
Gmina przypomina również o budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która także musi zostać
pokryta ze środków uzyskanych z wpłat mieszkańców. Przy narastającym deficycie wszelkie koszty związane z budową PSZOK-u
oraz wywozu odpadów komunalnych ponieść będzie musiała Gmina. Przy założeniu, iż wszyscy mieszkańcy Gminy opłacają
wywóz odpadów zgodnie ze złożonymi deklaracjami przy obecnych stawkach za rok bieżący uzyskane wpłaty dają deficyt
w kwocie 46.064,00zł do tej kwoty należy dodać 50.000,00zł jakie Gmina musi zapłacić Zakładowi Komunalnemu za wykonanie
już części robót przy budowie PSZOK-u.
Wymienione kwoty dają nam sumę 96.064,00zł deficytu, który musi zostać pokryty z budżetu Gminy co skutkować będzie
wstrzymaniem oczekiwanej przez mieszkańców Gminy inwestycji w 2016 r. Nie wywiązywanie się mieszkańców Gminy
z zadeklarowanej opłaty oraz starannie wykonywanej segregacji nieuchronnie doprowadzi w najbliższych miesiącach do korekty
opłat za gospodarowanie odpadami. Podobny problem do naszego mają inne gminy powiatu radomszczańskiego, gdzie już w lipcu
bieżącego roku urealniły one stawki opłat za wywóz nieczystości.
Przypominamy czytelnikom, że są wśród nas mieszkańcy Gminy, którzy bagatelizują problem odpłatności za wywóz
nieczystości. Do końca października 2016 roku z budżetu Gminy zostały wypłacone środki w kwocie 59.209,00 zł, aby pokryć
zadłużenie owych mieszkańców. Obecnie dłużnicy, po wcześniejszym upomnieniu będą kierowani do Komornika Skarbowego
w celu odzyskania należności przez Gminę.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH W WIELGOMŁYNACH

Trwają prace przy budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie bazy po Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Wielgomłynach.
Zgodnie z obowiązującym prawem art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich
utrzymania poprzez konieczność tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób, zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy.
Zakres robót jakie zostały wykonane w 2015 roku obejmuje wykonanie w 100%: robót ziemnych, zewnętrznej kanalizacji, przyłącza
wodociągowego oraz placu wewnętrznego wykonana została warstwa ścieralna z betonu kl. C 25/30 zbrojonego o grubości 20cm ze zbrojeniem
rozproszonym w postaci włókien polipropylenowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm oraz
warstwa odcinająca z pospółki o grubości 15cm. Wykonany został również zgodnie z projektem pas odwadniający od strony północnej
i wschodniej na bazie kruszywa 31,5/63 owiniętego w geowłókninę. W 70% zostały wykonane roboty elektryczne na które składa się zasilanie
liniami kablowymi NN, montaż koryt kablowych PCV, instalacja oświetlenia kontenerów i wiaty jak również oświetlenie zewnętrzne terenu.
Odpady komunalne niestandardowe, takie jak:zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych np. opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie
i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony będą mogły być tam oddawane przez
mieszkańców gminy i gromadzone.
W przyszłym roku za względu na zbyt małą odpłatność mieszkańców Gminy za wywóz nieczystości nie planowany jest odbiór
inwestycji ani jej uruchomienie.

