NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
NA TERENIE GMINY KOŹMINEK
PO 1 LIPCA 2013

OD 1 LIPCA 2013 ROKU


Gmina przejmie obowiązki związane z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji i będzie naliczać opłatę za gospodarowanie odpadami.



Gmina w przetargu wybrała firmę, która od 1 lipca 2013 będzie obsługiwać mieszkańców gminy.
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. ul. Bażancia 1A 62-800 Kalisz,
Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer Tymianek 20 62-840 Koźminek



Mieszkańcy nie będą zawierać umów z przedsiębiorcami. Gmina podpisze umowę z przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu.



Nowy system obejmuje tylko posesje zamieszkałe na terenie gminy.



Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, m.in. szkoły, sklepy, ośrodek zdrowia,
OSP, biblioteki, poczta i inni będą funkcjonować na „starych zasadach” czyli muszą mieć podpisaną umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne.



Rodzaje worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a) niebieski z przeznaczeniem na papier,
b) żółty z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) zielony z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe.
Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarczone będą przez firmę odbierającą odpady.
Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźminek” pojemnik do zbierania odpadów komunalnych może stanowić

własność właściciela nieruchomości lub podmiotów odbierających odpady komunalne.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odpady będą odbierane raz w miesiącu. Odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz odpadów problemowych określi harmonogram
podany do publicznej wiadomości, jednakże odbiór odbywać się będzie raz na pół roku.
OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH


Właściciel nieruchomości oblicza opłatę za odbiór odpadów w zależności od ilości osób zamieszkałych nieruchomość zgodnie ze złożoną deklaracją:
 mieszkaniec, który zobowiązał się zbierać odpady w sposób selektywny zapłaci 6 zł od osoby na miesiąc,
 mieszkaniec, który nie będzie zbierać odpadów w sposób selektywny zapłaci 10 zł od osoby na miesiąc.



W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć Wójtowi Gminy Koźminek nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.



W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie, albo w przypadku
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.



Opłata za odpady pobierana będzie raz na miesiąc do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Mieszkańcy mogą dokonywać wpłaty przelewem na indywidualny numer rachunku wysłany pocztą.

ODPADY PROBLEMOWE
NIE WOLNO WRZUCAĆ DO POJEMNIKA I WORKÓW
TAKICH ODPADÓW JAK:
 baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 przeterminowane leki;

 chemikalia, tzn. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, w tym opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników w
opakowaniach, zużyty olej silnikowy, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki;
 zużyte opony;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do skręcania,
spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki);
 sprzęt RTV (np. radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, DVD, wzmacniacze i instrumenty muzyczne);
 małogabarytowe urządzenia AGD (np. odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, suszarki, golarki, zegarki,
wagi) oraz sprzęt teleinformatyczny (np. komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, aparaty telefoniczne);
 meble;
 wózki dziecięce;
 materace;
 wykładziny;
 wielkogabarytowe urządzenia AGD (chłodziarki, lodówki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki
elektryczne, wentylatory, itp.);
 gruz.
Odpady te należy gromadzić na posesji i dostarczyć 2 razy w ciągu roku do ruchomych punktów zbiórki zgodnie z harmonogramem odbioru.

ODPADY BIODEGRADOWALNE
(zielone i kuchenne) na KOMPOSTOWNIK:
WYRZUCAMY:
 odpady zielone z ogrodów (np. resztki roślinne, chwasty, liście, trawa, koro drzew, trociny, drobne gałęzie);
 resztki żywności (np. odpady kuchenne stałe, obierki od owoców i warzyw, ogryzki z jabłek, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie);

 odchody zwierząt domowych;
 popiół z kominka i grilla;
 muł i glony z oczka wodnego.
Pozostałe odpady nie wyszczególnione wcześniej wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
Właściciele nieruchomości zapewniają:
1) utrzymywanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
3) przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową
oczyszczalnię ścieków,
4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo
– hodowlanej,
5) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych,
6) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników,
7) usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budowy i remontów lokali oraz
budynków,
8) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami w miejscu wyznaczonym na terenie nieruchomości przez jej właściciela na utwardzonej i
nieprzepuszczalnej powierzchni, pod warunkiem, że nie spowoduje to przedostania się do gruntu i do wód powstających ścieków oraz uciążliwości dla
sąsiadów.
W dniu odbierania odpadów, należy wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości celem zapewnienia łatwego dostępu dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne.

