SZANOWNI PAŃSTWO!

Co czeka mieszkańców?

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady z nieruchomości zamieszkanych przejmie gmina. W przetargu zostanie wyłoniony
wykonawca - firma, która będzie odbierać odpady od mieszkańców gminy. Oznacza to brak indywidualnych umów
zawieranych przez mieszkańców.
W pierwszym etapie wdrażania systemu nie będą nim objęte tak zwane nieruchomości niezamieszkane (instytucje,
firmy, szkoły, sklepy …). Ich właściciele powinni mieć podpisane umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów. To, czy takie umowy będą zawarte, będzie podlegać kontroli przez gminę. Jeśli
działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomości zamieszkanej, jej właściciel – oprócz złożenia deklaracji z części zamieszkanej – musi zawrzeć umowę na odbiór odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.

NOWY SYSTEM
GOSPODARKI
ODPADAMI
W GMINIE
CZERNICHÓW
SKĄD KONIECZNOŚĆ ZMIANY SYSTEMU?

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw, a następnie akty wykonawcze do tej ustawy.
Od tego dnia gmina w ciągu 18 miesięcy musi wprowadzić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Zmiana systemu jest wynikiem obowiązków Polski wobec Unii Europejskiej.
Z przeprowadzonej przez Ministerstwo Środowiska analizy wynika, iż statystyczny mieszkaniec naszego kraju wytwarza w ciągu roku średnio ok. 320 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie ok. 12 mln ton odpadów. W Europie
średnia wynosi 500 kg na osobę. Różnica w ilości wynika zarówno z nieszczelności obecnego systemu, jak i z faktu
istnienia w Polsce dużej liczby dzikich wysypisk. Dodatkowo problemem jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów – statystycznie wynosi on od 2 do 5%. Przykładowo w krajach skandynawskich, czy w Niemczech jest to ponad 90%. Zobowiązania wobec norm unijnych wymagają od nas naprawy systemu gospodarki odpadami. Dlatego
też zgodnie z obecną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 2015 roku odzysk odpadów w Polsce musi wynieść 60%, zaś poziom recyklingu minimum 55%. W przypadku nie uzyskania tych wskaźników na Polskę zostaną nałożone kary środowiskowe.

WAŻNE
INFORMACJE

Do 30 czerwca 2013 r. muszą Państwo zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłat do gminy. Należy jednak

pamiętać, iż przed datą 1 lipca 2013 r. należy skutecznie wypowiedzieć umowę z dotychczasowym odbiorcą śmieci z Państwa posesji.

Przykładowy
druk
wypowiedzenia
znajduje się do pobrania na stornie internetowej
www.czernichow.pl.

Od kilku miesięcy trwały prace nad przygotowaniem gminy Czernichów do zmiany sposobu odbierania odpadów.
Opracowany został system, który - miejmy nadzieję - pozwoli naszej gminie sprostać wymogom stawianym w nowych przepisach.
W 2012 r. opracowano Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów, następnie przeprowadzono analizę mającą odpowiedzieć na pytanie, jaki sposób naliczania opłat w warunkach naszej gminy będzie najlepszy. Zebrano informacje od firm, które obecnie wywożą odpady – dotyczące liczby odpadów i tzw. zakresu zbieranego strumienia odpadów (surowce segregowane). Dane te były podstawą do kalkulacji kosztów, stawek i opłat.

ZALETY NOWEGO SYSTEMU:
Odbiór wszystkich wytwarzanych śmieci w jednolitym systemie dla wszystkich mieszkańców.
Niższe stawki dla osób segregujących odpady.
Brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmami zajmującymi się wywozem odpadów.
Ograniczenie liczby tzw. dzikich wysypisk, spowodowany tym, że odbiorca odbierze każdą ilość odpadów wytworzonych na danej nieruchomości zamieszkanej bez dodatkowej opłaty.
E Rozwiązanie problemu gospodarki odpadami problemowymi, np. popiołem, czy odpadami budowlanymi.
E Nadzór gminy nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego (kontrola strumienia odpadów od chwili ich odebrania do składowania, recyklingu lub utylizacji).
E
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CO POWINIENEŚ ZROBIĆ W NAJBLIŻSZYM CZASIE?
- wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów.
- wypełnić deklarację według uchwalonego wzoru (będą one dostarczane do
właścicieli nieruchomości, a druki udostępnione na stronie internetowej gminy)
oraz złożyć ją w urzędzie gminy.

Od 1 lipca 2013 r. opłata nie będzie mogła – jak dotychczas - zależeć jedynie od ilości wyprodukowanych odpadów!
Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór i składowanie
odpadów z nieruchomości będzie iloczynem uchwalonej stawki i liczby zamieszkałych osób na danej
nieruchomości. W gminie Czernichów zastosowano
stawkę regresywną, tzn. opłata za osobę zamieszkującą nieruchomość zmniejsza się wraz ze wzrostem
liczby wszystkich osób, które ją zamieszkują.
Stawka opłaty obejmuje koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów i wynika z szacowanych
kosztów funkcjonowania systemu.

OPŁATY
ZA ŚMIECI

WYSOKOŚĆ STAWEK:

1) jeżeli odpady są segregowane:
a) jeżeli nieruchomość zamieszkuje jedna osoba – 10,00 zł;
b) jeżeli nieruchomość zamieszkują dwie osoby – 9,50 zł od osoby;
c) jeżeli nieruchomość zamieszkują trzy osoby – 9,00 zł od osoby;
d) jeżeli nieruchomość zamieszkują cztery osoby – 8,00 zł od osoby;
e) jeżeli nieruchomość zamieszkuje pięć osób – 7,50 zł od osoby;
f) jeżeli nieruchomość zamieszkuje sześć osób – 7,00 zł od osoby;
g) jeżeli nieruchomość zamieszkuje siedem osób – 6,50 zł od osoby;
h) jeżeli nieruchomość zamieszkuje osiem i więcej osób – 6,00 zł od osoby.
2) jeżeli odpady nie są segregowane - w wysokości 15 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Przy wyliczaniu miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 pkt 1, pomija się czwarte i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, jeżeli pierwsze, drugie i trzecie dziecko są
również w wieku do ukończenia 18 roku życia.
E Osoba zamieszkująca daną nieruchomość – osoba, która w danym miejscu spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności, związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół
i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
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JAK UISZCZAĆ OPŁATĘ?

- opłata powinna być wnoszona przelewem na rachunek bankowy gminy lub gotówką w kasie urzędu,
- wprowadzono zasady miesięcznej opłaty,
- właściciele nieruchomości powinni wnosić opłaty bez dodatkowego wezwania w wysokości, jaką sami
wskazali w deklaracji. Pamiętaj: Ty wyliczasz opłatę należną za odbiór odpadów z Twojej nieruchomości.

GŁÓWNE ZASADY ODBIORU ODPADÓW

Odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane raz w miesiącu.
Odpady selektywnie zbierane w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane raz w miesiącu.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się dwa razy w roku według ustalanego wcześniej harmonogramu.
E Zaleca się zagospodarowywanie poprzez kompostowanie odpadów zielonych na nieruchomości; w sytuacji
niemożności ich zagospodarowania będą one odbierane w brązowych workach.
E Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane na podstawie odrębnie złożonego wniosku.
E Odpady typu zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki będą odbierane z wyznaczonych punktów,
których lista będzie zamieszczona na stronie www.czernichow.pl.
E Nieruchomości zostaną wyposażone w nowe kubły na odpady.
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SEGREGACJA
ŚMIECI

Rzecz (produkt) staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczna. Należy ją wówczas wyrzucić, tak aby nie stanowiła dla nas żadnego zagrożenia
i jeżeli to możliwe w taki sposób, aby stała się odpadem użytecznym. Segregując odpady chronisz środowisko naturalne i jednocześnie oszczędzasz.
Nowy system odbioru odpadów komunalnych gwarantuje, że opłata za odpady posegregowane będzie
niższa – tak więc segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie lub przetwarzanie segregowanych odpadów jest coraz bardziej popularne na świecie,
szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę, energię, surowce naturalne i organiczne. Z odpadów powstają produkty codziennego użytku, np. papier, chusteczki higieniczne, produkty PCV, torebki, a nawet meble czy ubrania.

ZASADY SEGREGACJI W GMINIE CZERNICHÓW –
SEGREGACJA W SYSTEMIE KOLOROWEGO WORKA
System kolorowego worka w segregacji odpadów będzie realizowany na terenie gminy Czernichów. W tym systemie należy zbierać czyste surowce wtórne – tylko właściwie wyselekcjonowane śmieci powinny być gromadzone
w kolorowych workach.

BIO

Odpady biodegradowalne zbieramy do brązowego worka.
TAK: odpady kuchenne, zielone
z pielęgnacji zieleni w obrębie
nieruchomości.
NIE: popiół, odpady budowlane,
gruz, kamienie

SZKŁO

Szkło, w tym opakowania szklane
zbieramy do zielonego worka.
TAK: tylko szkło opakowaniowe,
czyli butelki i słoiki po napojach
i żywności, opakowania po kosmetykach
NIE: ceramika, fajans, porcelana
i kryształy, szkło stołowe, szkło
zbrojone i żaroodporne, szkło
okularowe, szkło okienne, szyby samochodowe, lustra, luksfery (pustaki szklane), żarówki
fluoroscencyjne i neonowe

Pamiętaj !

PAPIER

Papier i tekturę zbieramy do niebieskiego worka.
TAK: gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy, zużyte zeszyty i stare książki, papier
biurowy i kserograficzny, kartony i tektura, koperty
NIE:
tapety,
zabrudzony
(a szczególnie zatłuszczony)
papier, papier z folią, pieluchy
i inne artykuły higieniczne ,worki po cemencie, papier faksowy
i termiczny, przebitkowy

Tylko czyste surowce
wtórne mogą być poddane
recyklingowi
KONTAKT:
URZĄD GMINY CZERNICHÓW; 32-070 CZERNICHÓW 2
TEL. 12/270-21-04

PLASTIK

Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe zbieramy do żółtego worka.
TAK: plastikowe butelki po napojach i olejach spożywczych
(zgniecione), płynach do mycia
i chemii gospodarczej, plastikowe, worki, torebki, reklamówki,
plastikowe koszyczki po owocach i wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe, czyli kartony po mleku i sokach (tetrapaki), zgniecione aluminiowe puszki po napojach, puszki z blachy stalowej np. po konserwach, drobny złom żelazny oraz drobny
złom metali kolorowych (np.
narzędzia, garnki, pokrywki od
słoików, kapsle z butelek, rury,
druty, itp.).
NIE: opakowania po lekach, butelki i opakowania po olejach
przemysłowych, styropian i
inne tworzywa piankowe, zabawki, sprzęt AGD, części samochodowe, opakowania (PCV)
po kosmetykach, puszki po farbach czy baterie, opakowania
po aerozolach, lekach, opakowania po środkach chwasto czy
owadobójczych.

Dodatkowe informacje, zbiór przepisów, odpowiedzi na najważniejsze pytania, wzory druków będą dostępne w specjalnym serwisie na www.czernichow.pl

