NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY
UNIEJÓW

- Gminny system odbierania odpadów objęte zostaną
jedynie odpady wytworzone w gospodarstwie
domowym.
Obowiązki gminy
Obowiązkiem gminy jest stworzenie odpowiednich warunków lokalnych do
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, takich jak:
 jasne określenie zasad selektywnej zbiórki odpadów,
 organizacja odbioru odpadów od mieszkańców,
 wyłonienie firmy wywozowej w drodze przetargu,
 stworzenie miejsca bezpiecznego pozbywania się odpadów problemowych
(np. przeterminowanych leków, chemikalia, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
poprzez tzw. PSZOK- czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 osiągnięcie poziomów recyklingu i odzysku odpadów surowcowych
 ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,
 nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Obowiązki właścicieli nieruchomości
obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:
 złożyć do Urzędu Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie do 31 maja
2013r.
 wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych i utrzymać go w porządku i czystości,
 umożliwić firmie wywozowej odbiór odpadów z posesji i udostępnić pojemniki i worki z odpadam w
terminach ich odbioru,
 prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
 utrzymać czystość i porządek na swojej posesji,
 uiszczać opłatę za śmieci w cyklu kwartalnym do ostatniego dnia danego kwartału.
Pojemniki na śmieci
Podmiot odbierający odpady, wyłoniony w drodze przetargu będzie dostarczał worki do selektywnej zbiórki
odpadów. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach będzie dostarczany nowy worek na te odpady,
które zostały odebrane.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zaopatrzenia nieruchomości w przynajmniej jeden pojemnik
służący do gromadzenia odpadów zmieszanych lub pozostałości po segregacji.
Opłata za śmieci
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz
odpowiedniej stawki opłaty. Ustalone zostały dwie stawki opłaty tj. stawka podstawowa, jeśli właściciel
nieruchomości zdeklarował, że nie będzie prowadził segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane oraz
stawka niższa, jeśli właściciel zdeklarował i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.
Właściciel nieruchomości obliczy samodzielnie wysokość opłaty za śmieci wypełniając deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących na
danej nieruchomości i stawkę opłaty, która została ustalona Uchwałą Rady Miejskiej w Uniejowie i wynosi ona
odpowiednio:
12 zł miesięcznie od osoby – w przypadki braku segregacji odpadów,
 5 zł miesięcznie od osoby – w przypadku segregacji odpadów.
Opłatę wnosić można przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Uniejowie - Rejonowy Bank
Spółdzielczy w Malanowie o/Uniejów, Nr 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001, w kasie Urzędu Miasta w
Uniejowie lub u sołtysa danego sołectwa w którym się zamieszkuje.
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych jak dotychczas opłatę za śmieci będą uiszczać do zarządców wspólnoty,
spółdzielni lub administratorów na zasadach przez nich określonych.
Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na
których zostanie ona nałożona w drodze decyzji administracyjnej.
Wnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a
nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz
ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci.
Opłata jest obligatoryjna, podlega jej maksymalnie 5 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i
zamieszkujących jedną nieruchomość. Nie ma możliwości odstąpienia od opłaty, czy też jej umorzenia.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości powinien złożyć najpóźniej do 31 maja 2013 r. ! bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Uniejowie,
przesłać drogą pocztową lub podpisać bezpiecznym podpisem kwalifikowanym i przesłać elektronicznie na
adres urzad@uniejow.pl.
Druk deklaracji do wypełnienia otrzymają Państwo od sołtysa, ponadto można go pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy www.uniejow.pl/ zakładka aktualności lub odebrać w Urzędzie Miasta w Uniejowie, pok. Nr 10.
Deklarację musi złożyć każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Wyjątek stanowią budynki wielorodzinne,
w których ustanowiono odrębną własność lokali, gdzie deklaracji nie składają poszczególni właściciele
mieszkań. W tym przypadku obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na spółdzielni mieszkaniowej, zarządzie
wspólnoty lub zarządcy budynku.
Właściciel nieruchomości musi ‘zadeklarować’ jeden ze wskazanych sposobów postępowania z odpadami tj.
czy będzie segregował odpady i wówczas będzie objęty niższą stawką opłaty lub czy będzie oddawał wszystkie
odpady jako zmieszane (sposób nieselektywny), co przekłada się na wyższą stawkę opłaty.
WAŻNE ! ! !
Jeśli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji w terminie, burmistrz określi właścicielowi nieruchomości
w drodze decyzji wysokość opłaty za śmieci, biorąc pod uwagę stan meldunkowy, ustalając wyższą stawkę
opłaty!
Aby prawidłowo wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkujących daną
nieruchomości, należy wypełnić oświadczenie o zamieszkaniu poza miejscem zameldowania ze wskazaniem
adresu zamieszkania oraz przyczyną zmiany adresu.
Deklaracje wypełniamy zgodnie z danymi na dzień jej wypełnienia. W przypadku zmiany danych, które są
podstawą do ustalenia wysokości opłaty tj. zmiany liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym (tj.
urodzenia, zgony lub zmiana miejsca zamieszkania- dłuższa niż 2 m-ce), należy złożyć nową deklarację w ciągu
14 dni od dnia nastąpienia danej zmiany.
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- jak segregować odpady
Do gromadzenie i segregacji odpadów na terenie Gminy Uniejów wykorzystywane będą worki – w zabudowie
jednorodzinnej oraz pojemniki w zabudowie wielolokalowej.
Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji tj.: ścięta trawa, liście, chwasty, młode
gałęzie, odpady kuchenne, odpady po zbiorach owoców mogą być kompostowane na terenie własnej
nieruchomości, we własnym zakresie w przystosowanych do tego celu kompostownikach.
Częstotliwość odbioru śmieci z posesji:

Zabudowa
jednorodzinna
Budynki
wielolokalowe

Zmieszane odpady
komunalne odbierane będą
nie rzadziej niż:

Opakowania z
tworzyw
sztucznych, szkła,
matali, opakowań
wielomateriałowych,
odbierane będą nie
rzadziej niż:

Odpady ulegające
biodegradacji
odbierane będą nie
rzadziej niż:

Papier, tektura,
odbierane będą nie
rzadziej niż:

2x w miesiącu

1x w miesiącu

2x w miesiącu

1x na dwa miesiące

4x w miesiącu

2x w miesiącu

2x w miesiącu

1x w miesiącu

PAPIER I
TEKTURA

WRZUCAMY

NIE
WRZUCAMY

WAŻNE

gazety, książki i
zeszyty w miękkich
okładkach lub po
usunięciu twardych,
katalogi, prospekty,
książki telefoniczne,
tekturę, kartony,
pudełka,
torby i torebki
papierowe,
papier pakowy,
papier xero, papier do
pisania

opakowań z
jakąkolwiek
zawartością,
brudnego i
zatłuszczonego
papieru (jeśli jest
zanieczyszczony
tylko
fragment wystarczy
go oderwać),
lakierowanego lub
foliowanego papieru
z folderów
reklamowych,
tapet, kalki i
papierów
przebitkowych,
papieru termicznego,
artykułów
higienicznych
(chusteczki, pieluszki
itp.), worków po
cemencie i wapnie
toreb po środkach
ochrony roślin
Papier nie może być
mokry,
zanieczyszczony:

Zasady segregacji u źródła
TWORZYWA
SZTUCZNE, METALE,
SZKŁO
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
butelki po napojach (PET,
PE- oznaczenia te
znajdziemy na spodzie
butelki), puste butelki po
kosmetykach i środkach
czystości (np. po płynach,
szamponach), plastikowe
zakrętki, czyste karnistry
plastikowe, plastikowe
szklane butelki i słoiki
opakowania po żywności
po napojach, sokach
(np. po serkach, kefirach,
itp., szklane
margarynach, jogurtach itp.),
opakowania po
plastikowe koszyczki po
kosmetykach,
owocach, doniczki
stłuczka szklana bez
plastikowe, folie, torebki
metalu i tworzyw
worki i reklamówki z
sztucznych
tworzyw sztucznych,
tworzywa twarde typu
skrzynki, rurki, krzesła
ogrodowe, opakowania z
tworzyw sztucznych (PET,
PE, PP, puszki aluminiowe
po napojach, foli
aluminiowa, drobny złom,
kapsle z butelek, aluminiowe
garnki
opakowań szklanych z
jakąkolwiek
zawartością,
opakowań z tworzyw
szkła płaskiego (tzn.
sztucznych z jakąkolwiek
szyby okienne i
zawartością,
samochodowe, lustra),
opakowań po
szklanek, kieliszków,
medykamentach,
szkła kryształowego,
opakowań i butelek po
naczyń żaroodpornych,
olejach (silnikowych,
ceramiki (porcelana,
spożywczych), farbach,
fajans, naczynia typu
klejach, rozpuszczalnikach,
arco, miski, talerze,
opakowań po środkach
doniczki), szkła
chwasto i owadobójczych,
okularowego, szkła
tworzyw piankowych,
zbrojeniowego,
styropianu, gumy,
żarówek, świetlówek,
zabawek, pieluch,
kineskopów, lamp
artykułów wykonanych z
neonowych i
połączenia tworzywa
halogenowych,
sztucznego z innymi
termometrów
materiałami, opakowań po
rtęciowych,
aerozolach, baterii, puszek
szklanych opakowań
po farbach
farmaceutycznych i
chemicznych z
jakąkolwiek
zawartością.
Opakowania z tworzyw
Opakowania szklane
sztucznych należy
należy wypłukać.
wypłukać.
Z opakowań szklanych

ODPADY ULEGAJACE
BIODEGRADACJI

obierki i resztki warzyw
oraz owoców, skorupki
jajek, resztki jedzenia
natury roślinnej, łupiny
orzechów, fusy po kawie i
herbacie wraz z
papierowym filtrem,
resztki kwiatów
doniczkowych i ciętych
oraz ziemię doniczkową,
resztki produktów
mlecznych, stary
chleb, produkty
pochodzenia roślinnego,
skoszoną trawę, chwasty,
liście, ścięte gałęzie drzew
i krzewów, opakowania
biodegradowalne

resztek mięsa i kości,
zepsutej żywności,
odchodów zwierzęcych,
papierosów i niedopałków,
drewna, kartonów
wielomateriałowych,
resztek jedzenia w płynie
popiołu z kominka, pieca,
worków z odkurzacza,
piasku dla kota

Obierki po owocach lub
warzywach nie mogą być
pooklejane

mechanicznie (np.
metale, szkło,
tekstylia, piasek),
chemicznie (np. kleje,
farby) czy
mikrobiologicznie
(pleśń czy grzyby).

Z butelek z tworzyw
sztucznych usuń zakrętki.
Zgnieć
lub zwiń butelkę zajmie
mniej miejsca.

usuń zakrętki,
przykrywki, kapsle,
korki. Nie musisz
zdejmować z nich
etykiet.

Do pojemnika na odpady zmieszane
Wrzucamy: wszystkie odpady po wysegregowaniu
Nie wrzucamy: gorącego popiołu i szlaki, skoszonej trawy, liści i gałęzi
Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi powyżej,
traktowane będą jako odpady zmieszane, co przekłada się na podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Uniejowie, w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów:
Zbierane będą: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, i rozbiórkowe (pochodzące z
drobnych remontów), zużyte opony
Objazdowy punkt selektywnej zbiórki odpadów ( 2 razy w roku)
Zbierane będą: meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony

