Gmina Kąkolewnica

NOWY SYSTEM GOSPODARKI
ODPADAMI
W GMINIE KĄKOLEWNICA

Podstawowe cele nowego systemu:
 objęcie wszystkich mieszkańców systemem gospodarki
odpadami komunalnymi
 zmniejszenie ilości „dzikich wysypisk” oraz ograniczenie spalania
odpadów w piecach
 zmniejszenie ilości składowanych odpadów, upowszechnienie
segregacji „u źródła”, zwiększenie recyklingu i odzysku odpadów
 moŜliwość oddawania odpadów problemowych do specjalnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąkolewnicy,
ul. Południowa 108,
 nowoczesne zagospodarowanie odpadów komunalnych w
regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów

Dotychczasowe zasady gospodarowania
odpadami

Dotychczasowe zasady gospodarowania
odpadami
Niestety za duŜo odpadów trafia na składowisko odpadów, a w związku z nowymi zmianami kładzie się duŜy
nacisk na odzysk i recykling oraz ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko.

Dotychczasowa umowa z firmą
odbierająca odpady
Zgodnie ze stanowiskami firm działających na terenie naszej Gminy,
nie jest konieczne dokonywanie przez właścicieli nieruchomości
wypowiedzenie umowy na wywóz odpadów, zgodnie z tymi
stanowiskami umowy te wygasną z mocy prawa 1 lipca 2013r. tj. w
dniu przejęcia ustawowych obowiązków w tym zakresie przez
gminę.
JednakŜe w związku z róŜnymi sygnałami z innych gmin sugerujemy
wypowiedzieć umowę do końca maja 2013 roku.

PUK ---X--- mieszkaniec
EKOLIDER ---X--- mieszkaniec

Zasadnicze zmiany w systemie(1)
Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak do tej pory firma odbierająca
odpady.
Za wywóz i zagospodarowanie odpadów wszyscy właściciele nieruchomości
będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz Gminy.
W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu firmę, która w
ramach zawartej umowy z Gminą będzie odbierała odpady od wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Właściciel nieruchomości będzie przestrzegał zasad zbierania odpadów
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie
Kąkolewnica.
WyposaŜenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów leŜy po
stronie właściciela nieruchomości, a worki do segregacji dostarczy Gmina.

Zasadnicze zmiany w systemie(2)
Za odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest
zobowiązany wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
konto Gminy zgodnie ze złoŜoną deklaracją, a Gmina odbierze z terenu
tych nieruchomości kaŜdą ilość odpadów komunalnych.
Opłata za posegregowane odpady będzie niŜsza niŜ za odpady
zmieszane!!!
W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości do dnia 15 maja
zobowiązany jest złoŜyć wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącą ilości faktycznie
zamieszkałych osób na danej nieruchomości.
W razie nie złoŜenia deklaracji, Wójt Gminy w drodze decyzji określi opłatę
w oparciu o szacunkowe koszty bądź ilość osób zameldowanych pod daną
posesją.

Zasadnicze zmiany w systemie(3)

Nieruchomości niezamieszkałe
Gmina nie przejmuje obowiązku zagospodarowania
odpadów
powstałych
na
nieruchomościach
niezamieszkałych tj. szkoły, urzędy, ośrodki kultury,
punkty handlowe, gastronomiczne i inne na których
prowadzona jest działalność gospodarcza.
Odpady te będą odbierane na starych zasadach –
umowa z firmą odbierającą odpady.

SEGREGACJA ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”
Segregacja odpadów „u źródła” zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku w Gminie Kąkolewnica
odbywa się w następujący sposób:

Odpady

Odpady

opakowaniowe
(suche)

ze szkła
opakowaniowego

Odpady

Popioły

biodegradowalne
kuchenne i z pielęgnacji
terenów zielonych

Pozostałe odpady
zbierane selektywnie

Odpady zbierane w sposób
nieselektywny (zmieszany)

W przypadku zbierania odpadów w sposób
nieselektywny (zmieszany)
zielonego pojemnika, ale
wyŜsze koszty odbioru.!!!

uŜywamy
ponosimy

tylko
duŜo

Segregacja się opłaca !!!

System segregacji odpadów (1)
Odpady opakowaniowe „suche” (worek/pojemnik) wrzucamy:
•
•
•
•
•

Puste i zgniecione butelki plastikowe typu PET, po kosmetykach,
chemii gospodarczej i środkach czystości.
Wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, w tym kubki po jogurcie,
śmietanie,
Papier i tektura, makulatura, ksiąŜki, gazety, opakowania
wielomateriałowe (po napojach, mleku),
metalowe puszki po napojach i Ŝywności,
czyste opakowania po słodyczach, ciastkach, reklamówki,
woreczki foliowe itp.
Opakowania muszą być opróŜnione z zawartości i nie
zamoczone!!! wartości i nie zamoczone!!!

System segregacji odpadów (2)
Odpady ze szkła opakowaniowego (worek/pojemnik) wrzucamy:
•

butelki i szklane opakowania po napojach, Ŝywności i
kosmetykach oraz słoiki,

•

Stłuczkę
opakowaniową
szklaną
wolną
od
zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi, a
takŜe resztek Ŝywności,

•

nie wrzucamy szkła kuchennego (np. szklanki, ceramiki,
porcelany), budowlanego, luster, szyb, Ŝarówek, ani szkła
pochodzącego z cmentarzy i bez opakowań po środkach
ochrony roślin i chemikaliach.
Opakowania szklane powinny być całkowicie opróŜnione
z zawartości.

System segregacji odpadów (3)
Odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych (worek /
pojemnik) wrzucamy:
•
•
•

odpady kuchenne (stałe), resztki Ŝywności, skorupki jajek, fusy
po kawie i herbacie,
resztki i obierki owoców i warzyw, zwiędłe kwiaty, opadłe liście,
skoszona trawa,
trociny, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, serwetki,
papier, tektura

Zachęcamy do kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach,
poniewaŜ poprzez kompostowanie, ilość odpadów trafiających na składowisko jest znacznie
mniejsza, zmniejszają się koszty transportu co ma znaczący wpływ na ustalenie stawki jaką ma
płacić mieszkaniec za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System segregacji odpadów (4)
Popioły (oddawane tylko w pojemniku !!!)
lub zagospodarowywane we własnym zakresie

•

zbierane do oddzielnego pojemnika ŜuŜle i popioły
z palenisk domowych i kotłów C.O. opalanych
drewnem, węglem, koksem, słomą, peletami i
innymi paliwami dopuszczonymi do obrotu.

System segregacji odpadów (5)
Pozostałe odpady zbierane selektywnie (pojemnik) wrzucamy
odpady inne niŜ wymienione we frakcjach opisanych wyŜej np.:
• zuŜyte ubrania, buty, sznurki, doniczki
• pampersy, podpaski, wata, waciki,
• lustra, szkło, stłuczka szklana, porcelana,
worki z odkurzacza, zmiotki(śmieci) itp..
Przedmioty te nie mogą być nadmiernie zawilgocone i zawierać
substancji płynnych.
Uwaga:
Nie wrzucać odpadów niebezpiecznych, zuŜytych baterii, zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, leków i chemikaliów, substancji toksycznych,
Ŝrących i wybuchowych, Ŝarówek, lamp i reflektorów.

odpady inne niŜ wymienione we
frakcjach opisanych wyŜej np.:

Odpady zbierane w sposób
nieselektywny (zmieszany)
W przypadku zbierania odpadów w sposób
nieselektywny (zmieszany) uŜywamy tylko zielonego
pojemnika, ale ponosimy duŜo wyŜsze koszty
odbioru.!!!

Częstotliwość odbioru
Odpady selektywnie zbierane i odpady
zbierane jako zmieszane odbierane
będą tak jak dotychczas tj. raz na dwa
miesiące.

W zamian za uiszczoną opłatę(1)
Ponadto w zamian za uiszczoną opłatę Gmina:
 utworzy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąkolewnicy przy
ul. Południowej 108 (baza), do którego moŜna samodzielnie dostarczać
odpowiednie odpady
 oraz odbierze z terenu nieruchomości kaŜdą ilość odpadów komunalnych, w tym niŜej
wymienione odpady problematyczne,
w następujący sposób:
Odpady wielkogabarytowe i ZSEE tj. meble, dywany, duŜe AGD i RTV
- zbierane będą w systemie akcyjnym, nie rzadziej niŜ raz na rok,
- przyjmowane na PSZOK lub
- oddawane do punktu sprzedaŜy (ZSEE),

Odpady budowlane i rozbiórkowe
- odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości
zgodnie z podanym harmonogramem, raz na 6 miesięcy.

W zamian za uiszczoną opłatę (2)
ZuŜyte baterie – mogą być:
- oddawane do punktów zbiórki w szkołach, UG, punktach sprzedaŜy,
- przekazywane uprawnionym podmiotom lub
- dostarczane do PSZOK.
ZuŜyte akumulatory – mogą być:
- oddawane punktów sprzedaŜy,
- przekazywane uprawnionym podmiotom lub
- dostarczane do PSZOK
ZuŜyte opony – mogą być dostarczane do PSZOK,

W zamian za uiszczoną opłatę (3)
Przeterminowane leki – mogą być:
- oddawane w aptekach lub
- dostarczane do PSZOK,

Chemikalia (resztki farb i lakierów, środki ochrony roślin i nawozów, pojemniki po
aerozolach, olejach , środkach chemicznych, stare kosmetyki, tusze do
drukarek i tonery, taśmy wideo) – mogą być dostarczane do PSZOK.

Odpady dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK)
- nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,
- a odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach,
posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Obowiązek właściciela nieruchomości
•
•

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złoŜenie deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
pierwszej w terminie do 15 maja 2013 roku,
a w pozostałych przypadkach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych
w złoŜonej deklaracji.
Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym
nastąpiła zmiana. !!!
UWAGA!
Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu przepisów ustawy są takŜe
współwłaściciele, uŜytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne
podmioty władające nieruchomością.

Opłata za gospodarowanie odpadami (1)
Opłata za gospodarowanie odpadami:
a) W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
komunalnymi, właściciel nieruchomości określa:




odpadami

sposób zbierania odpadów na nieruchomości:
□ selektywny
□ nieselektywny (zmieszany)
czy będzie prowadzone kompostowanie odpadów biodegradowalnych
kuchennych oraz z pielęgnacji terenów zielonych w przydomowym
kompostowniku,
□ tak
□ nie

 ilość faktycznie zamieszkujących osób na nieruchomości.
Opłatę nalicza się od liczby osób faktycznie zamieszkującej daną
nieruchomość, a nie od osób zameldowanych.

Opłata za gospodarowanie odpadami (2)
b) Na podstawie tych danych oraz stawek miesięcznych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przyjętych przez Radę Gminy, właściciel nieruchomości
zaznacza właściwy kwadrat i wpisuje miesięczną kwotę opłaty w pozycji 36
deklaracji.
c) Stawki miesięcznych opłat, w zaleŜności od sposobu zbierania odpadów
wynoszą:
 SELEKTYWNY
□ (1-2 osoby) – 8 zł

□ (3-4 osoby) – 14 zł

 NIESELEKTYWNY (ZMIESZANY)
□ (1-2 osoby) – 15 zł
□ (3-4 osoby) – 25 zł

□ (5 osób i więcej) – 17 zł

□ (5 osób i więcej) – 30 zł

OPŁACA SIE WIĘC PROWADZIĆ SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ!!!!!!

Opłata za gospodarowanie odpadami (3)

Opłata za gospodarowanie odpadami (4)
Jak wnosić opłatę?
a) Opłatę za dwa miesiące (kwota miesięcznej opłaty x 2) naleŜy wnosić:
 bez wezwania,
 raz na dwa miesiące,
 w terminie do 25-tego dnia kaŜdego parzystego miesiąca
tj. 25 lutego, 25 kwietnia, 25 czerwca, 25 sierpnia, 25 października, wyjątek do
20 grudnia).
b) Opłaty naleŜy uiszczać w następujący sposób:
 w kasie Urzędu Gminy,
 na rachunek bankowy: BS W TRZEBIESZOWIE O/KĄKOLEWNICA NR 18
9206 1019 4200 1658 2000 0080,
 u sołtysa.
c) Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z dniem 25 sierpnia 2013r.

Opłata za gospodarowanie odpadami (5)
Co w przypadku gdy nie uiszczę opłaty?
W razie stwierdzenia, Ŝe właściciel nieruchomości
nie zapłacił opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub teŜ uiścił ją w wysokości niŜszej od
naleŜnej, Wójt Gminy określi – w drodze decyzji –
wysokość powstałej zaległości z tytułu opłaty.
Warto przy tym pamiętać, Ŝe w sprawach
dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja
podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.

Opłata za gospodarowanie odpadami (6)
Skąd Gmina będzie wiedziała, Ŝe nie zbieram odpadów selektywnie?
JeŜeli właściciel nieruchomości zadeklaruje, Ŝe będzie prowadził selektywną zbiórkę i ponosił
niŜsze koszty odbioru odpadów, a będzie źle segregował odpady to za pierwszym i drugim razem
dostanie „Ŝółtą kartkę” przyklejoną na pojemnik i o tym fakcie przedsiębiorca powiadomi Gminę,

a za trzecim razem dostanie „kartkę czerwoną”

co będzie równoznaczne z odebraniem odpadów przez przedsiębiorcę jako odpadów
zmieszanych i będzie skutkowało podwyŜszeniem opłaty do wysokości opłaty za odpady
zmieszane.
Jeśli zadeklarujesz, Ŝe zbierasz odpady selektywnie, a nie będziesz tego robić, to na mocy
decyzji administracyjnej Twoja stawka zostanie podwyŜszona do wysokości
odpowiadającej odpadom zmieszanym.

Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
Gdzie złoŜyć?

do Urzędu Gminy Kąkolewnica – pokój nr 10
(ewentualnie przekazać przez sołtysa).
Kiedy?

W terminie do 15 maja 2013r.
Skąd pobrać druk deklaracji?






Otrzymają państwo na spotkaniach,
W sekretariacie Urzędu Gminy i w pokoju nr 10,
U sołtysa,
Strona internetowa Urzędu Gminy www.kakolewnica.lublin.pl

Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)
Jak wypełnić deklarację?
Przykładowy wzór wypełnionej deklaracji znajdą państwo:
 Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w pokoju nr 10,
 Na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kakolewnica.lublin.pl w
aktualnościach i w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.

Wypełniony wzór deklaracji:

Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (5)

Co w przypadku nie złoŜenia deklaracji?
W razie nie złoŜenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w drodze decyzji
zgodnie z art. 6o lub 6q ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (dz. U. z 2012r., poz. 391
z późn. zm.) określi opłatę w oparciu o szacunkowe koszty bądź
ilość osób zameldowanych pod daną posesją i nałoŜy obowiązek
wniesienia tej opłaty.

Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (5)

Co w przypadku nie złoŜenia deklaracji?
W razie nie złoŜenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w drodze decyzji
zgodnie z art. 6o lub 6q ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (dz. U. z 2012r., poz. 391
z późn. zm.) określi opłatę w oparciu o szacunkowe koszty bądź
ilość osób zameldowanych pod daną posesją i nałoŜy obowiązek
wniesienia tej opłaty.

Nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi w Gminie Kąkolewnica
Właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi jest obowiązkiem kaŜdego mieszkańca.
Gmina Kąkolewnica dołoŜy wszelkich starań, aby nowy system był jak najbardziej niezawodny i
nieuciąŜliwy.
Efektów nie naleŜy spodziewać się od razu, bowiem jest to zadanie nowe i
skomplikowane, nie tylko dla mieszkańców, ale takŜe dla gminy, która będzie zobowiązana
uporać się z szeregiem ustawowo nałoŜonych zadań.
Sukces nowego systemu na terenie

naszej gminy zaleŜy takŜe od Państwa, jako jej

mieszkańców i liczymy na to, Ŝe współpraca w tym zakresie będzie układała się pomyślnie.
Prosimy pamiętać, Ŝe od 1 lipca 2013 r. Gmina Kąkolewnica przejmuje obowiązki
odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i od tego czasu nie
ma potrzeby zawierania umów na odbiór odpadów.
KaŜdy właściciel nieruchomości będzie miał zagwarantowane odbieranie odpadów
komunalnych, w zamian za opłatę uiszczoną na rzecz gminy.

Nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi w Gminie Kąkolewnica
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!
PROSIMY O PYTANIA ???

Dodatkowych informacji mogą Państwo
uzyskać:
- w Urzędzie Gminy Kąkolewnica pok. nr 10;
- pod nr tel. (83) 372-20-10 wew. 32;
- gmina@kakolewnica.lublin.pl

