1 lipca 2011 r. zosta³a
znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach.
Najwa¿niejsze zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach:
1. NajpóŸniej do 1 lipca 2013 r. gminy maj¹ obowi¹zek wdro¿yæ nowy system
gospodarki odpadami i zorganizowaæ odbieranie odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci.
2. W³aœciciel nieruchomoœci bêdzie wnosi³ op³atê za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
3. Gmina wy³oni w drodze przetargu firmê, która zajmie siê odbieraniem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
4. Stawkê op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustali rada ka¿dej
gminy. Bêdzie ona uzale¿niona od liczby mieszkañców, powierzchni
nieruchomoœci lub zu¿ycia wody (na terenie miasta Chodzie¿ wyboru sposobu
naliczania op³aty dokona Rada Miejska w Chodzie¿y).
5. Gmina bêdzie stosowaæ selektywn¹ zbiórkê co najmniej nastêpuj¹cych
odpadów: papieru, szk³a, metali, tworzyw sztucznych, opakowañ
wielomateria³owych i odpadów biodegradowalnych.

zachêcamy,
ju¿ dziœ naucz siê
selekcjonowaæ œmieci
we w³asnym domu
- zaoszczêdzisz
pieni¹dze!!!

Budujemy nowoczesne
sk³adowisko odpadów
w Kopaszynie

Od 2007 r. Gmina Miejska w Chodzie¿y uczestniczy w rozbudowie Miêdzy gminnego Sk³adowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w miejscowoœci
Nowe-Toniszewo-Kopaszyn ko³o W¹growca, dok¹d wywo¿one s¹ odpady
komunalne z naszego miasta.
Jesteœmy drugim pod wzglêdem wysokoœci kapita³u udzia³owcem tej spó³ki.
W jej sk³ad wchodzi ³¹cznie 15 miast i gmin.Ka¿dy wspólnik wnosi okreœlone
procentowo udzia³y, dziêki którym mo¿liwa jest realizacja zadañ wyznaczo nych przez Zgromadzenie Wspólników.
Jednym z zadañ jest budowa Zak³adu Zagospodarowania Odpadów w Kopa szynie, na któr¹ uzyskaliœmy ponad 60% dofinansowania ze Unii Europejskiej,
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Ca³kowita wartoœæ Projektu wg kosztorysu wynosi: 57.352.363,49 z³. Natomiast
œrodki unijne, które uda³o nam siê na ten cel pozyskaæ to a¿ 28.329.020,80 z³.
Ta inwestycja pozwoli nam zrealizowaæ, na³o¿one na nasze miasto i jego
mieszkañców obowi¹zki w zakresie gospodarki odpadami, a tym samym zna cz¹co zbli¿yæ siê do standardów obowi¹zuj¹cych w pañstwach, w których
ekologia jest jedn¹ wa¿n¹ ga³êzi¹ ¿ycia spo³ecznego i ekonomicznego.
Korzyœci, jakie odniesie z tego wzglêdu nasze œrodowisko, a wiêc i my wszys cy, nie da siê oczywiœcie przeliczyæ na ¿adne pieni¹dze.
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