OD 1 LIPCA 2013 ROKU ZACZYNA
OBOWIĄZYWAĆ NOWY SYSTEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY LUBIEŃ
1. Kto od 1 lipca 2013r. będzie odbierał odpady komunalne?
Odpady komunalne będą odbierane przez firmę wybraną przez gminę
w drodze przetargu. Nowy system obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe.
Pozostałe nieruchomości, w tym również te, na których prowadzona jest
działalność gospodarcza będą objęte wywozem odpadów na dotychczasowych
zasadach tzn. na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Lubień.
2. Kto i w jakim terminie składa deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami?(deklaracja w zamian za umowę)
Deklarację składa właściciel nieruchomości, dzierżawca, użytkownik czyli osoba
faktycznie władająca nieruchomością. Pierwszą deklarację należy złożyć
najpóźniej do dnia 31.05.2013r. w Urzędzie Gminy Lubień, a następnie
każdorazowo w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych o liczbie
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
3. Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami?
W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie
wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji,
w której Wójt Gminy określi wysokość przedmiotowej opłaty.

4. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów?
Opłata za gospodarowanie odpadami w naszej gminie będzie naliczana od liczby
osób zamieszkujących dane gospodarstwo ( do 5 osób ) oraz od gospodarstwa
( powyżej 5 osób ). Ustalone zostały dwie stawki opłaty tj. stawka podstawowa,
jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że nie będzie prowadził segregacji
i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane oraz stawka obniżona, w przypadku
gdy właściciel zadeklaruje, że prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Właściciel
nieruchomości, wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ( po uwzględnieniu faktycznej liczby osób
zamieszkujących dane gospodarstwo ) określi jednocześnie sposób postępowania
z odpadami tzn. czy będzie segregował, czy nie. Opłatę będzie można wpłacać
w kasie Urzędu Gminy w Lubniu lub na rachunek bankowy, a także u Sołtysów.
Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień zobowiązani
są do uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:
1) za I kwartał do 31 marca danego roku,
2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 30 września danego roku,
4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
5. Co w przypadku jeżeli opłata nie zostanie wpłacona we wskazanych
terminach?
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za
gospodarowanie odpadami we wskazanym terminie albo uiścił ją w wysokości
niższej od należnej, wówczas zostanie wszczęte postępowanie mające na celu
wydanie decyzji, w której zostanie określona wysokość zaległości z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty będzie
skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
6. Czy gmina wyposaży nieruchomość w pojemniki na zmieszane odpady
komunalne oraz w worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów?
Gmina nie wyposaży nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych - właściciel posesji zobowiązany jest zakupić
pojemnik o pojemności 120 litrów. Bezpłatnie będą dostarczane worki
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów. Właściciel nieruchomości,
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma utrzymywać
w/w pojemnik w odpowiednim stanie sanitarnym. Pojemnik na odpady
zmieszane właściciel nieruchomości zobowiązany jest oznaczyć nr budynku,
a także nr porządkowy budynku powinien być umieszczony na nieruchomości
w miejscu widocznym z ulicy.

7. Kiedy i w jaki sposób będą odbierane odpady komunalne?
Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu.
Odpady zmieszane będą odbierane prawdopodobnie jak dotychczas, a odpady
segregowane zgodnie z nowym harmonogramem, który zostanie dostarczony
w najbliższym okresie przez firmę wywożącą śmieci z terenu Gminy Lubień.
Odpady komunalne należy wystawiać przed teren nieruchomości do godz. 7.00
w dniu wywozu. Poniżej zostały wymienione rodzaje odpadów, które będą
odbierane:
· nieselektywne, zmieszane odpady komunalne będą odbierane raz w miesiącu.
· odpady zebrane selektywnie będą odbierane raz w miesiącu.
· odpady wielkogabarytowe odbierane będą 2 razy w roku.
· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie 2 razy w roku.
· zużyte opony odbierane będą 2 razy w roku.
· zużyte baterie i akumulatory przenośne zbierane będą w przeznaczonych do
tego celu pojemnikach. Punkty takie zlokalizowane będą w budynku Urzędu
Gminy w Lubniu oraz w placówkach oświatowych.
· odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku
prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, będą odbierane w ramach
zryczałtowanej opłaty. Odpady niespełniające tej definicji zostaną odebrane
jednakże za dodatkową opłatą uiszczoną przez mieszkańca.
8. Co w sytuacji, gdy pomimo zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów
mieszkańcy nie będą segregować śmieci?
Firma odbierająca ma obowiązek każdorazowo zgłaszać gminie przypadki kiedy
odpady są gromadzone nieselektywnie. Takie zgłoszenie skutkowało będzie
podwyższeniem opłaty o 100% w drodze decyzji administracyjnej.
9. Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Nowy system wprowadza selektywną zbiórkę odpadów komunalnych
bezpośrednio na terenie nieruchomości. W tzw. systemie „u źródła” selektywnie
zbierane będą śmieci, które można ponownie przetworzyć tj.: papier
i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne (butelki PET, plastiki, folie), opakowania
z metalu oraz tzw. opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach).
Odpady te należy gromadzić z chwilą ich powstawania i umieszczać
w odpowiednich do tego celu workach. Odpady ulegające biodegradacji
właściciel nieruchomości może zagospodarować we własnym zakresie
w przydomowym kompostowniku. Wprowadzone zmiany dotyczące
gospodarowania odpadami zostały nałożone na samorządy w celu dostosowania
gospodarki śmieciowej do wymogów Unii Europejskiej.
10. Pojemnik na odpady zmieszane oraz worki do selektywnej zbiórki będą
oznaczone kolorystycznie dla zbieranej frakcji odpadów w następujący sposób:

BIOODPADY (pojemnik)
odpadki kuchenne
(stałe)
skorupki jaj
odpadki z ryb
odpadki z mięsa i
drobne kości
skorupki z orzechów
resztki owoców i
warzyw
zepsuta żywność
filtry do kawy i herbaty
z zawartością
kwiaty i pozostałości
roślin
liście
trawa
przycięte części drzew i
krzewów
ręczniki papierowe,
chusteczki
papier toaletowy
serwetki
popiół drzewny
małe zwierzęce
odchody z trocinami itp.

PIELUCHY (worek)

pieluchy
jednorazowe
pieluchomajtki
jednorazowe
itp.

ODPADY POZOSTAŁE
(worek)
worki z odkurzaczy
sznurki i wstążki
kobiece artykuły
higieniczne
zużyta wata, waciki
lustra
szkło zbrojone
szkło płaskie, spodki
ceramika
popiół z węgla i koksu
niedopałki papierosów
zmiotki (śmieci)
itp.

ODPADY
ZIELONE (worek)
bioodpady
niemieszczące się
w
pojemniku
brązowym
tj.
trawa,
liście,
przycięte części
drzew i krzewów
itp.

PAPIER, PLASTIK, METAL,
TEKSTYLIA (worek)
plastikowe butelki po:
-napojach
-środkach czystości
-środkach zmiękczających
tkaniny
-płynach do prania
-środkach do pielęgnacji
ciała
metalowe puszki po:
-żywności
-napojach
-karmie dla zwierząt
inne opakowania metalowe
opakowania tetrapack
(wielomateriałowe)
gazety, czasopisma
katalogi, prospekty
papier szkolny, biurowy
książki
torebki papierowe
tekturę i kartony
zużyte ubrania, buty
tworzywa sztuczne
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
opakowania z papieru
powlekanego
opakowania po słodyczach,
ciastkach, owocach
opakowania po mrożonkach
małe opakowania ze
styropianów
itp.
ZALECA SIĘ !
OCZYSZCZANIE SILNIE
ZABRUDZONYCH
TWORZYW I OPAKOWAŃ

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE,
OPONY
meble, duże AGD-RTV,
duże opakowania w tym
opakowania
ze
styropianu, zużyte opony
itp.

SZKŁO (worek)
butelki i szklane
opakowania po napojach
i żywności
butelki po napojach
alkoholowych
słoiki (bez nakrętek,
zacisków, gumowych
uszczelek)
szklane opakowania po
kosmetykach
inne opakowania szklane
itp.

ODPADY PROBLEMATYCZNE

Odpady niebezpieczne w tym m.in.:
baterie,
akumulatory,
żarówki,
świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników,
środków
do
impregnacji
drewna,
środków
ochrony
roślin
i
nawozów,
pojemniki po aerozolach, olejach
mineralnych
i
syntetycznych,
tłuszczach, benzynie, środkach
chemicznych, środkach ochrony
roślin, przeterminowane leki, stare
kosmetyki,
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny, tusze do drukarek i
tonery,
taśmy
video,
kasety
magnetofonowe,
materiały
fotograficzne, taśmy barwiące.

