"Gospodarka odpadami w Gminie Lesko"
-najczęściej zadawane pytania
1. Co zmieniło się w gospodarce odpadami po 1 lipca 2013 r.?
Od 1 lipca 2013 r. Gmina przejęła obowiązek odbioru śmieci. W myśl nowych założeń właściciele
nieruchomości otrzymują jednorazowe samoprzylepne kody kreskowe na worki identyfikujące
nieruchomość. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w workach odbywa się
z wyznaczonych miejsc bezpośrednio sprzed posesji, pobocza dróg gminnych i wewnętrznych oraz
zjazdów do nieruchomości dostępnych dla jednostki wywozowej. Odbiór odbywa się zgodnie
z harmonogramem, który otrzymaliście Państwo wraz z kodami kreskowymi oraz jest umieszczony
na stronie www.lesko.pl. Szczegółowe informacje o zasadach gospodarowania odpadami można
uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Parkowa 1 (pok. 209, 210, 214 lub pod nr tel. 13 469 80 01
wew. 70, 71, 75).
2. Czy worki do segregacji będą przekazywanie nieodpłatnie?
Tak, worki do segregacji tworzywa sztucznego, szkła kolorowego i bezbarwnego są przekazywane
nieodpłatnie. Dodatkowo w cenie odbioru i gospodarowania odpadami można otrzymać worki na
papier i bioodpady.
3. Co należy zrobić z kodami kreskowymi?
Kody kreskowe służą do identyfikacji odpadów odbieranych z posesji na terenie gminy. W sposób
jednoznaczny umożliwia to stwierdzenie kto wystawił, w jakiej ilości i jakiego rodzaju odpady.
Kody należy naklejać obowiązkowo na wszystkie worki z odpadami komunalnymi. Są to kody
indywidualne, przypisane do danej nieruchomości. Jeżeli otrzymana ilość kodów jest
niewystarczająca bądź wyczerpie się, należy zgłosić się do tutejszego Urzędu (pok. nr 209 po
odbiór dodatkowych kodów, które będą wydawane nieodpłatnie). Kod kreskowy należy nakleić na
worku w widocznym miejscu.
4. Jaki będzie koszt za odbiór i gospodarowanie odpadami?
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały wyliczone na podstawie kalkulacji kosztów, jakie
są ponoszone na odbiór, transport, utylizację i obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.).
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1. opłata za odpady komunalne zmieszane wynosi 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej
nieruchomość
2. opłata za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi 7,50 zł miesięcznie od
osoby zamieszkującej nieruchomość.
5. Gdzie można dokonać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy, którego numer otrzymali Państwo wraz
z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w kasie Urzędu
(budynek Urzędu Miasta i Gminy, ul. Parkowa 1, parter).
Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ustalone
zostały się następujące terminy uiszczania opłat:
za okres styczeń- marzec
- do dnia 15 marca
za okres kwiecień- czerwiec
- do dnia 15 czerwca

z okres lipiec- wrzesień
za okres październik- grudzień

- do dnia 15 września
- do dnia 15 grudnia

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013 r. i obejmuje okres od lipca do
września 2013 r.
6. Gdzie znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
Od pn-pt w godz. 7:00-15:15 odpady segregowane w każdej ilości, w tym zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny na bieżąco i bezpłatnie (w ramach poniesionej opłaty), można oddać do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK, który znajduje się na
ul. Przemysłowej 7 w Lesku (Baza Techniczna Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
z siedzibą Pl. Pułaskiego1, 38-600 Lesko).
7. Jaka firma zajmuje się gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lesko?
Jedyną firmą, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy Lesko jest
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Plac Pułaskiego 1, 38-600 Lesko. Ww. firma
wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta
i Gminy Lesko.
8. Gdzie przekazywane są odpady komunalne z terenu Gminy Lesko?
Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania jest Sortownia odpadów
komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne,
Brzegi Dolne 1. Pozostałości sortowania odpadów komunalnych (wytwarzane w Sortowni)
przeznaczone do składowania, unieszkodliwiane są poprzez składowanie na Składowisku odpadów
w Średnim Wielkim. Odpady ulegające biodegradacji. które przekazywane są do Sortowni w
Brzegach Dolnych, zagospodarowywane są w Kompostowni bębnowej w Paszczynie.
9. Jakie są wskaźniki odzysku poszczególnych rodzajów odpadów w Gminie Lesko?
Osiągnięty w Gminie Lesko poziom recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów w roku 2013
wyniósł:
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania - 63,9 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,4 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99 %.

