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W ten wyjątkowy czas jakim jest
Boże Narodzenie, życzymy
mieszkańcom Gminy Podgórzyn
przede wszystkim zdrowych oraz
spokojnych Świąt,
zaś w Nowym 2021 r. wytrwałości
i szybkiego powrotu do pełnej
aktywności społecznej oraz
zawodowej.

Wójt Gminy - Mirosław Kalata
Z-ca Wójta - Tomasz Szewczyk
Przewodniczący Rady Gminy - Bartosz Polaczek
wraz z radnymi oraz wszyscy
pracownicy Urzędu Gminy

Pierwszy etap rewitalizacji skweru przy Kamieniu
Walońskim w Przesiece
Gmina Podgórzyn zrealizowała projekt w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi", pn. „Spotkajmy
się w Przesiece - Stworzenie miejsca integracji, wypoczynku i
rekreacji dla mieszkańców Przesieki oraz turystów - poprzez
zagospodarowanie skweru przy Kamieniu Walońskim wraz
z adaptacją istniejących obiektów”. Jest to pierwszy etap prac
związanych z rewitalizacją tego miejsca, aby mogło służyć
mieszkańcom oraz turystom.
Dzięki zagospodarowaniu skweru, mieszkańcy i turyści
zyskają miejsce, w którym będą mogli spotykać się i inicjować
wydarzenia. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji
i więzi między społecznością lokalną, a także będzie stanowić
miejsce aktywnego odpoczynku dla mieszkańców i turystów.
Skwer, znajdujący się przy głównej drodze przelotowej,
poprawi estetykę wsi poprzez wyremontowanie istniejących
Fot: www.przesieka.pl
zdegradowanych obiektów oraz wyeksponowanie walorów turystycznych i rekreacyjnych tego miejsca.
Stworzenie takiego miejsca rekreacji i spotkań będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników,
jednocześnie swoim wyglądem i formą wyeksponuje walory turystyczne Kamienia Walońskiego i stanie się
swoistym centrum wsi.
Miejsce to będzie jedynym tego typu skwerem w najbliższej okolicy, który będzie łączył walory turystyczne
i integracji społeczności lokalnej. Będzie bezpieczne,
atrakcyjne i przystosowane dla wszystkich grup
wiekowych i społecznych. Zagospodarowanie tego
miejsca przyczyni się również do większej integracji
środowiska wiejskiego oraz do lepszego rozwoju
infrastruktury publicznej.
W ramach projektu zostały wykonane prace
zagospodarowania terenu, utwardzenia terenu,
nasadzenia roślin, dostosowanie zdegradowanych
istniejących obiektów (stary nieużytkowany obiekt
gastronomiczny, stara kamienna wiata przystankowa)
ze zmianą sposobu ich wykorzystania dla celów
rekreacji i spotkań, wykonanie nowych elementów małej
architektury, przygotowanie terenu pod przyszły plac
zabaw.
Dobrze zagospodarowany skwer przyczyni się do poprawy jakości spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców Gminy Podgórzyn i turystów, wpłynie na rozwój
wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne
mieszkańców i turystów. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie
wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi
i gminy.
Całkowity koszt projektu - 50 000zł
Doﬁnansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 25 000zł
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Smaki przeszłości - powrót do tradycji, jako
sposób na zachowanie dziedzictwa lokalnego
Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna "POGÓRZE" realizuje projekt
pod nazwą "Smaki przeszłości - powrót do tradycji, jako sposób na
zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
Realizacja projektu wynikła z potrzeb mieszkańców Gminy Podgórzyn
a podejmowane działania zapobiegają wykluczeniu i sprzyjają
integracji społeczności Gminy oraz okolic.
W ramach projektu przewidziano zakup 2 namiotów, 10 kompletów
stołów biesiadnych oraz uszycie strojów regionalnych dla członków
Stowarzyszenia „Pogórze”.
Została również przeprowadzona kampania edukacyjna z działaniami
kulinarno-degustacyjnymi o historii zielarstwa oraz akcja edukacyjna
poświęcona dziewięćsiłowi bezłodygowemu - roślinie podlegającej
ochronie, która stała się elementem zamówionych strojów.
Wszystkie działania realizowane w
ramach projektu mają za zadanie
wzmocnienie kapitału społeczności
i edukację w zakresie ochrony środowiska
i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Św. Nepomucen – tożsamość i dziedzictwo
kulturowe wczoraj, dziś i jutro
Paraﬁa Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Podgórzynie
realizuje ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo
Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na
rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego”
operację pod nazwą „Św. Nepomucen – tożsamość
i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro”.
Celem projektu jest zachowanie i podtrzymanie
dziedzictwa kulturowego: kultu św. Nepomucena oraz
udostępnienie odrestaurowanej ﬁgury min. 50
odwiedzającym w okresie od maja 2020 r. do marca 2021 r.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące
działania:
 Prace konserwatorskie ﬁgury św. Nepomucena.
 Spotkanie ze społecznością lokalną dot. postaci św.
Nepomucena.
 Działania katechetyczne z dziećmi dot. ochrony
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w
kontekście postaci i znaczenia św. Nepomucena (susze
i powodzie, ochrona przyrody).
W rezultacie realizacji projektu:
 Zostanie zachowane i podtrzymane dziedzictwo
kulturowe postaci św. Nepomucena.
 Zostanie przywrócony w świadomości społeczności
lokalnej kult św. Nepomucena.
 Zwiększy się
wiedza dzieci w zakresie ochrony
środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz
kultu św. Nepomucena
Kult św. Nepomucena przyszedł na te ziemie z Czech
(gdzie żył i zginął święty) i silnie wniknął w tożsamość
społeczną.

Figura św. Nepomucena przy
kościele Św. Trójcy w Podgórzynie

Realizację projektu wspierają:
Gmina Podgórzyn,
Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna - POGÓRZE,
Stowarzyszenie „Ścięgny – moja wieś”.
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Ruszyła budowa ronda przy
Szkole Podstawowej w Podgórzynie
W dniu 9 listopada 2020r. w centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie została podpisana umowa na
przebudowę z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 366 w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu
do zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie – rozwiązanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 366 z drogą powiatową nr 2650D typu rondo, z elementami odwodnienia, oświetlenia
drogowego oraz przebudowa z rozbudową ciągu pieszo-rowerowego.
Przetarg na wykonanie tego zadania wygrała ﬁrma
Plast-Term z Podgórzyna, oferując kwotę
2 454 000 zł.
Zadanie to zostanie zrealizowane dzięki środkom
pochodzącym z różnych źródeł: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Środków Rządowych Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz wkładu Gminy Podgórzyn.
Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób,
aby nie zamykać całkowicie skrzyżowania,
a jedynie ograniczyć na nim ruch, aby ten ważny
punkt komunikacyjny nadal pozostawał
przejezdny.
Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec czerwca 2021 r.

Stworzenie obiektu rekreacyjno-kulturowego
w Podgórzynie
Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna "POGÓRZE"
realizuje projekt pod nazwą "Stworzenie Obiektu
Rekreacyjno-Kulturowego w Podgórzynie".
Koszt inwestycji wynosi 200 008 zł .
Doﬁnansowanie wynosi 189 900,00 zł, jednak nie wyższej niż
94,95% poniesionych kosztów kwaliﬁkowanych operacji.
Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku przy
boisku w Podgórzynie oraz modernizacja trybun
widowiskowych. Budynek pełnił funkcję szatni oraz zaplecza
dla różnego rodzaju odbywających się wydarzeń na terenie
obiektu. Po modernizacji budynek zostanie dostosowany do
potrzeb rekreacyjnych i kulturowych mieszkańców
miejscowości Podgórzyn, lokalnej społeczności i turystów. Znajdą się tu: - Izba historyczno-integracyjna,
w której zostanie pokazana historia całego obiektu i rola, jaką
odgrywał w życiu społeczności lokalnej na przestrzeni dekad
wraz z miejscem, w którym będzie na bieżąco umieszczana
relacja z aktualnych wydarzeń dopisująca dalszą historię dla
kolejnych pokoleń, aneks kuchenny i miejsce
z przeznaczeniem do integracji; pomieszczenia stanowiące
zaplecze do aktywności rekreacyjnej. W budynku będzie
znajdowała się również informacja o zastosowanych w nim
odnawialnych źródłach energii, wspomagających ochronę
środowiska. Ponadto na terenie obiektu zostaną
zmodernizowane trybuny widowiskowe, które będą służyć
jako miejsca siedzące podczas odbywających się na jego
terenie wydarzeniach społecznych, kulturalnych, gminnych,
rekreacyjnych itp.
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10-lecie Stowarzyszenia Integracyjnego Osób
Niepełnosprawnych Ruchowo „My też potraﬁmy”
Czas tak szybko płynie. Minęło już 10 lat od założenia naszego Stowarzyszenia, które
siedzibę ma w Ściegnach.
Nie jest nas zbyt dużo. Obecnie liczba członków wynosi 28 w tym: 13 osób mieszka na
terenie gminy Podgórzyn (2 osoby w Staniszowie, 7 osób w Miłkowie, 5 Ściegnach).
Wśród nas wszystkich jest 11 osób z niepełnosprawnością w tym 6 jeździ na wózkach
inwalidzkich .
Wcześniej, nami osobami niepełnosprawnymi ruchowo, o których wszyscy
zapomnieli, zainteresowała się Diakonia Wang z Karpacza Górnego. Został
utworzony Klub Integracyjny. Pracownicy Diakonii i wolontariusze zaczęli pomagać
nam wychodzić z domu.
Gdy wzmocniliśmy się psychicznie, pokonaliśmy własne lęki i rozsmakowaliśmy się
w spotkaniach, postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie, żeby móc działać jeszcze więcej.
Nasze Stowarzyszenie powstało, aby pomóc osobom niesprawnym
ﬁzycznie wyjść z samotności, z izolacji czterech ścian swoich domów.
Pragnęliśmy pomóc tym osobom dotkniętym wykluczeniem
społecznym. Realizując działalność statutową całą grupą (z rodzinam,
przyjaciółmi i nieraz też wolontariuszami) pokonujemy bariery
społeczne, mentalne i architektoniczne. Chcemy pokazać światu, że
istniejemy, że jesteśmy normalni, weseli i tak jak wszyscy inni, mamy
również marzenia.
Przez te 10 lat przeżyliśmy wspólnie wiele wspaniałych i radosnych
chwil. Jesteśmy stałymi bywalcami kina, teatru, ﬁlharmonii. Spotykamy
się z ciekawymi ludźmi i organizujemy spotkania tematyczne
o malowaniu, graﬁce komputerowej, muzyce, ćwiczeniach
sprawnościowych… Wyjeżdżamy również na wycieczki turystycznokrajoznawcze, co w szczególny sposób mobilizuje wszystkich (osoby
niepełnosprawne, także ich rodziny i wolontariuszy) do szczególnego
wysiłku organizacyjnego.
Nasze Stowarzyszenie jest małe i utrzymuje się ze składek członkowskich oraz darowizn, których prawie nie ma. Na
zakup biletów na imprezy kulturalne i na wycieczki możemy sobie pozwolić dzięki doﬁnansowaniu z PCPR i Urzędu
Miasta Karpacza. A dzięki użyczaniu środka transportu-Busa przez
Diakonię Wang część naszych członków może być dowożona na
spotkania.
Współpracujemy z innymi stowarzyszeniami takimi jak:
Stowarzyszenie Koło Gospodyń „Miłkowianie”, Stowarzyszenie
„Ścięgny - moja wieś”, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowarach. Na
zaproszenie Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Jelenia Góra
od kilku lat uczestniczymy we wspaniałych balach karnawałowych,
podczas których zaciera się różnica między niepełnosprawnością
a sprawnością i bawimy się bez żadnego skrępowania.
Z okazji Jubileuszu 10-lecia 7 października odbyło się uroczyste
spotkanie, na które przybyli prawie wszyscy członkowie oraz
zaproszeni goście w osobach: Pani dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Eweliny Wójcik, pastora Edwina Pecha,
kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach Pana
Witolda Musiałowskiego, naszej księgowej Halinki Biangi, naszego ulubionego kierowcy Pana Sylwestra Wrony
i zaprzyjaźnionego z nami jeleniogórskiego ﬁlharmonika Pana Ryszarda Krupy.
Były przemówienia, prezentacje 10-letniej działalności i gratulacje.
Był wspaniały tort i przepyszne ciasta upieczone przez członkinie
Stowarzyszenia.
Imprezę prowadził Leszek Karbowski oraz Krysia Płuzińska.
Po części oﬁcjalnej Pani Irena Sallmann zaprezentowała nam
„Koncert Zdrowia” na misach, które wytwarzają relaksujące
dźwięki dające odprężenie dla ciała i umysłu, a Pan Ryszard Krupa
zagrał nam znane i popularne melodie, przy których mogliśmy
pośpiewać i nawet potańczyć.
Jubileusz 10-lecia mógł się odbyć dzięki doﬁnansowaniu
Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Jelenia Góra.
Miejmy nadzieję, że w tych trudnych czasach Stowarzyszenie
przetrwa i będzie działać kolejne lata !
Iwona Gucwa

Referendum Gminne
W dniu 11 października 2020 r. w Gminie Podgórzyn odbyło się referendum gminne w sprawie odwołania
Rady Gminy Podgórzyn oraz Wójta Gminy Podgórzyn przed upływem kadencji.
Frekwencja w referendum wyniosła 23,63%
Zarówno referendum ws. odwołania Rady Gminy, jak i odwołania Wójta Gminy Podgórzyn było nieważne,
ponieważ wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze
odwoływanego organu.
Szanowni Państwo, w tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim
mieszkańcom, którzy nas wspierają i obdarzają zaufaniem.
Decyzje, które podejmujemy, choć czasem niepopularne i kontrowersyjne
oraz zadania, które realizujemy, mają służyć naszym mieszkańcom, nie tylko
tu i teraz, ale w długoletniej perspektywie. Robimy wszystko, aby nasza gmina
się rozwijała, aby stwarzać jak najlepsze warunki do życia, pracy i mieszkania
w naszej małej ojczyźnie.
Nadal będziemy się starać, aby nie zawieść zaufania, jakim nas Państwo
obdarzyli.

Wywóz śmieci pod stałym nadzorem
Wójt Gminy Podgórzyn informuje, że wszystkie pojazdy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy
Podgórzyn są wyposażone w kamery rejestrujące obraz. Dzięki temu pracownicy Urzędu mogą
monitorować m.in. czy na danej posesji w dniu odbioru odpadów były dostępne pojemniki z odpadami, czy
prawidłowo prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych i czy wielkość pojemników jest
zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn. Takie działanie ma
na celu bieżącą weryﬁkację prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych.
Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o dołożenie wszelkich starań do tego, by rzetelnie realizować
założenia Regulaminu, gdyż czystość w naszej Gminie ma znaczący wpływ dla każdego z nas i jest naszym
wspólnym priorytetem.

Marczyce dla najmłodszych i najstarszych
W dniu 14 listopada przypadał Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji Sołectwo
Marczyce wraz ze Stowarzyszeniem Nasze Marczyce złożyło swoim Seniorom
życzenia wraz z drobnym upominkiem .
Ponadto w dniu 6 grudnia wraz ze Świętym Mikołajem sołectwo Marczyce
obdarowało wszystkie dzieci z Marczyc słodyczami i drobnymi upominkami.

Od stycznia 2021 r. niższe opłaty za wodę i ścieki
W dniu 17.09.2020 r. w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie odbyła się konferencja
prasowa, której przewodnim tematem były opłaty za wodę i ścieki w Gminie Podgórzyn. Nowy wówczas
prezes Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji poinformował, że po dogłębnej analizie, w dniu
15 września 2020 r., przesłał do Wód Polskich nową, niższą taryfę opłat.
Nowa taryfa jest już zaakceptowana i możemy poinformować, że
od stycznia 2021 r. za wodę i ścieki będziemy płacić odpowiednio
za wodę 10,98 zł brutto/m³ oraz za ścieki 14,98 zł brutto/m³.
Na niezmienionym poziomie pozostaje dopłata dla mieszkańców
Gminy Podgórzyn w wysokości po 2 zł btutto/m³.
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Fundusz Sołecki 2020
Rok 2020, to rok dużej niepewności i ograniczonych wydatków. Nagłe
załamanie gospodarki spowodowane epidemią, sprawiło, że samorządy
wstrzymały w znacznej mierze realizację inwestycji.
W bieżącym roku sołectwa miały rekordową kwotę do realizacji 288.383,56 zł,
co jest najwyższą kwotą od początku istnienia funduszu sołeckiego, który
przypomnijmy trwa od 11 lat. Sołectwa z powodu panującej sytuacji
ograniczyły wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych dla
mieszkańców, skupiając się na wydatkach rzeczowych lub inwestycyjnych.
Sołectwo Sosnówka oraz Staniszów postawiło na bezpieczeństwo
mieszkańców zakupując deﬁbrylatory AED (służące do przeprowadzania
reanimacji po nagłym zatrzymaniu krążenia), które zostały zamontowane na
budynku straży pożarnej w Sosnówce przy ośrodku zdrowia oraz na budynku
Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Staniszowie. Ochotnicza Straż
Pożarna w Podgórzynie zakupiła nowe mundury, natomiast
OSP w Ścięgnach nowe hełmy. Jak co roku część środków
została przeznaczona na oświetlenie uliczne. Powstały nowe
punkty oświetleniowe w Głębocku, Miłkowie, natomiast
w Marczycach przygotowywana jest dokumentacja
projektowa pod nowe oświetlenie. Sołectwo Ścięgny
zrealizowało wykonanie mebli kuchennych wraz
z wyposażeniem w nowo wybudowanej świetlicy. W trakcie
realizacji jest doposażenie placu zabaw w Zachełmiu oraz
wykonanie wiaty przy schronisku w Staniszowie. Ze środków
Fot.: FanPage „Ochotnicza Straż Pożarna w Ścięgnach”
funduszu sołeckiego wspierano również działalność
gminnych zespołów ludowych – Szaﬁry oraz Kosówki, poprzez zakup sprzętu muzycznego oraz odzieży.

Powszechny Spis Rolny 2020 r.
30 listopada 2020 r. zakończył się Powszechny Spis Rolny – najważniejsze i najobszerniejsze badanie
polskiego rolnictwa, realizowane raz na 10 lat. W Gminie Podgórzyn badaniu poddanych zostało z
powodzeniem 196 gospodarstw (realizacja w 100%). Pomimo szczególnych warunków, w których spis był
realizowany – stan epidemii, szczególnie doceniamy zaangażowanie rolników w czynny udział w spisie
oraz skuteczną pracę rachmistrza, który realizował wywiady z gospodarzami. W całej Polsce udało się
spisać niemal 98% gospodarstw rolnych. Przypomnijmy, iż w przyszłym 2021 roku od 1 kwietnia do 30
czerwca przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Nowe gniazdo bocianie
Zakończono stawianie nowego gniazda bocianiego przy ul.
Jana Pawła II. Stary słup był już mocno wysłużony i wymagał
wymiany ze względów bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że
bociania rodzina zadomowi się w odnowionym gnieździe. Tym
bardziej, że zostanie tam zamontowany monitoring, dzięki,
któremu będziemy mogli obserwować życie tych niezwykłych
ptaków.
Gmina Podgórzyn składa podziękowania dla:
 Nadleśnictwa Śnieżka za przekazanie darowizny w kwocie
1000 zł na zakup kłody na gniazdo
 Rady Sołeckiej Podgórzyn za przekazanie kwoty 6000 zł na
modernizację gniazda
 Pana Adama Suwalskiego ﬁrmy JANDAM za szybkie i sprawne zamontowanie kłody.

Sołtys roku
Pani Ilona Szmel, sołtys Przesieki, wygrała pierwszy, powiatowy etap konkursu
na Sołtysa Roku w największym w Polsce plebiscycie wiejskim: "MISTRZOWIE
AGRO 2020", który organizowany jest przez Polska Press Sp. z o.o.
Niniejszym składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów
w piastowaniu tego ważnego stanowiska.

Bezpieczniej na zakrętach
Powiat Jeleniogórski kontynuuje przebudowę i remont poboczy utwardzonych na drogach powiatowych.
Prace przebiegają m.in. na ul. Żołnierskiej i Szkolnej w Podgórzynie oraz na drodze 2760D w Zachełmiu.
Jest to drugi etap projektu "Szlaki rowerowe na pograniczu polsko - czeskim", którego celem jest poprawa
bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się drogami powiatowymi na terenie gminy Podgórzyn.

Udrożnianie Podgórnej
Na zlecenie Wód Polskich trwają roboty konserwacyjno-remontowe na potoku Podgórna na dł. 2,1 km.
Prace obejmują wycinkę drzew i krzewów wrastających w koryto potoku, czyszczenie dna oraz
remontowanie zabezpieczeń brzegowych. Koszt wykonywanych robót to prawie 183 tysiące złotych.
Prace rozpoczęto m.in. dzięki Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Podgórzyn, Panu Aleksandrowi
Kaczmarkowi, który mocno zabiegał, aby oczyścić coraz bardziej zarastającą Podgórną.

Renowacja wieży w Miłkowie
10 grudnia została wykonana wizja lokalna w ruinach dawnego kościoła ewangelickiego w Miłkowie.
W oględzinach uczestniczyła Pani Konserwator Zabytków.
Mamy nadzieję, że uda się szybko załatwić sprawy formalne i będziemy mogli przystąpić do
odremontowania obiektu, by udostępnić go mieszkańcom oraz turystom.
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Informacja dot. opłat za odbieranie odpadów
komunalnych od stycznia 2021 r.
Od stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą NR XXIX/284/2020 RADY GMINY PODGÓRZYN z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmieni się stawka opłat za wywóz i zagospodarowanie
odpadów komunalnych. W przypadku odpadów segregowanych stawka wyniesie 36 zł za osobę za
miesiąc. Natomiast, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, opłata zwiększy się do 108 zł (trzykrotność stawki) za osobę miesięcznie.
W takiej sytuacji znajdują się aktualnie wszystkie gminy w Polsce. Ceny wywozu i zagospodarowania
odpadów w całym kraju rosną bowiem w drastycznym tempie.
Segregacja odpadów jest obowiązkowa
Przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów segregacja śmieci jest obowiązkowa.
Tej zasady muszą przestrzegać wszyscy mieszkańcy, zarówno domów jednorodzinnych, jak również
budynków wielorodzinnych itp.
Śmieci należy segregować i umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub workach z podziałem na pięć
podstawowych frakcji:
 Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
 Szkło;
 Papier;
 Odpady biodegradowalne;
 Odpady zmieszane.
Wyższe opłaty za nieprawidłową segregację
Firma odbierająca odpady ma obowiązek przekazywać do Urzędu Gminy Podgórzyn, referatu Ochrony
Środowiska informacje o wystąpieniu nieodpowiedniej segregacji śmieci wraz ze sporządzoną
dokumentacją fotograﬁczną. Spisywane są protokoły, na podstawie których, na właścicieli lub zarządców
nieruchomości, w których odnotowano takie nieprawidłowości nakładane będą podwyższone opłaty.
W budynkach wielorodzinnych odpowiedzialność będzie rozłożona na wszystkich mieszkańców.
Będą kontrole
Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji odpadów
komunalnych będzie kontrolowane. Pod lupą znajdą się między innymi, pojemniki i worki na odpady, czy
w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce,
tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD,
odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, jak i zawartość pojemników i worków do zbiórki
selektywnej. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są nieprawidłowo, właściciel lub zarządca
nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane, czyli niesegregowane.
Prawidłowa segregacja to mniejsze koszty działania systemu
Podkreślamy, że prawidłowa segregacja odpadów przez wszystkich mieszkańców wpływa na zmniejszenie
ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych
kosztów przez gminę. Nieprzestrzeganie zasad segregacji śmieci, czyli wrzucanie do pojemników na
odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła czy też metalu zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz
zwiększa koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnym,
a w konsekwencji wysokość opłaty przypadającej na każdego mieszkańca.
Nieruchomości niezamieszkałe
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, wynajem pokoi, agroturystykę, warsztat samochodowy,
sklep itp. są to tzw. nieruchomości niezamieszkałe, które muszą posiadać odrębną umowę na wywóz
odpadów komunalnych z ﬁrmą posiadającą stosowne zezwolenie. Nie wolno tych odpadów mieszać z
odpadami wytwarzanymi przez osoby ﬁzyczne tzw. nieruchomości zamieszkałe (wpływa to na wzrost
stawki od mieszkańca).
Kompostowniki
Ustala się zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady,
w kwocie 2 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
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