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Gmina przejmuje władztwo nad odpadami Gmina przejmuje władztwo nad odpadami czyli:
- od 1 lipca to Gmina będzie odbierać odpady komunalne od mieszkańców w zamian za

uiszczaną przez mieszkańca opłatę,
- Mieszkańcy będą musieli rozwiązać umowy z doczasowymi firmami, które odbierały

od nich odpady,
- Do 15 marca właściciele nieruchomości będą musieli złożyć deklarację o wysokości

opłaty,
- Gmina ogłosi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na jej terenie,
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Gmina ogłosi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na jej terenie,
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Właściciel nieruchomości

Do 15 marca składa
deklarację do UG i

wybiera

segreguję i płacę
mniej

Właściciel nieruchomości

Do 15 marca składa
deklarację do UG i

wybiera

Nie segreguję i
płacę więcej



Co będziemy oddawać:

odpady
zmieszane

tworzywa
sztuczne
i metale

Jak często i w czym:

raz 2
tygodnie Raz na 4

tygodnie

Co będziemy oddawać:
odpady

opakowaniowe ze
szkła bezbarwnego

i kolorowego,
makulatura oraz

odpady
wielomateriałowe

odpady zielone
w okresie
zimowym
popioły

odpady
opakowaniowe ze

szkła bezbarwnego
i kolorowego,

makulatura oraz
odpady

wielomateriałowe

Jak często i w czym:

Raz na 4
tygodnie



Ile mamy oddawać?
Mamy oddawać wszystkie wytworzone odpady w ramach  jednej

zryczałtowanej opłaty

pojemnik  120 l dla
nieruchomości, którą

zamieszkuje do
4 osób włącznie

pojemnik  240 l dla
nieruchomości, którą
zamieszkuje od 5 do

8 osób włącznie;

1 worek 120 l
4 osób

włącznie
2 worki 120 l

powyżej 5
osób

1 worek 120 l
4 osób włącznie

2 worki 120 l
powyżej 5 osób
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Co system zakłada dodatkowo:

utworzenie 2 Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych

w części zachodniej i wschodniej Gminy w
którym można będzie bezpłatnie oddać:

1) odpady opakowaniowe ze szkła
bezbarwnego i kolorowego;
2) tworzywa sztuczne;
3) makulature (papier i tektura);
4) opakowania wielomateriałowe;
5) metale;
6) przeterminowane leki;
7) chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) odpady zielone;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlano-remontowe;
13) odzież i tekstylia;
14) oraz inne odpady problematyczne nie
wymienione w ppkt 1-13
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Co system zakłada dodatkowo:

Zbiórkę mebli i innych
odpadów

wielkogabarytowych
– zbierane raz w roku

w formie zbiórki objazdowej
w terminach podanych do
wiadomości mieszkańców

z odpowiednim
wyprzedzeniem.
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Jak będziemy płacić:

- Płaci właściciel nieruchomości raz w miesiącu do 10 każdego
miesiąca począwszy od 10 sierpnia 2013r.

- Płacimy na podstawie zadeklarowanej w ankiecie liczby
mieszkańców nieruchomości w tym dzieci

Stawka opłaty x ilość osób zamieszkałych

- Zakładamy stworzenie systemu płatności masowych i
indywidualnych kont bankowych dla mieszkańców oraz

książeczek kasowych by ułatwić wpłatę,
- Mieszkańcy będą mogli płacić w Kasie UG, przelewem
internetowym oraz w właściwych placówkach przyjmujących

wpłaty(poczta, banki),
- 78
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