NOWE ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2018 ROKU
Informuję się mieszkańców, że od lutego 2018 roku po zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1289) zmienia się system
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w naszej gminie.
W miesiącu styczniu zbiórka jeszcze wg. dotychczasowych zasad zgodnie z nowym harmonogramem.
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE W KOLOROWYCH WORKACH:





worki koloru niebieskiego z napisem „Papier” – zbieramy opakowania z papieru lub tektury, gazety,
zeszyty, książki, torebki papierowe) – zbierane nie rzadziej niż raz na kwartał,
worki koloru żółtego – z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – zbieramy opakowania
wielomateriałowe, opakowania plastikowe po napojach, środkach czystości, kosmetykach, drobny
złom, reklamówki – zbierane raz w miesiącu,
worki koloru zielonego – z napisem „Szkło” – zbieramy szkło kolorowe i bezbarwne, butelki i słoiki
szklane po napojach i żywności i inne opakowania ze szkła – zbierane nie rzadziej niż raz na kwartał,
worki koloru brązowego z napisem „BIO” – zbieramy odpady ulegające biodegradacji, opakowania
ulegające biodegradacji, trawa, liście, drobne gałęzie itp. – zbierane dwa razy w roku,

Worki oznaczamy dotychczasowymi kartkami, kartki służą tylko do identyfikacji nieruchomości.
Gmina zapewnia nieodpłatnie kolorowe worki do zbiórki selektywnej. Worki na I kwartał 2018 roku zostaną
dostarczone bezpośrednio do domów mieszkańców, później będą dostępne w Urzędzie Gminy, GZK we
Frysztaku oraz u sołtysów .
ODPADY ZMIESZANE, NIESEGREGOWANE I POPIÓŁ ZBIERANE W DOWOLNYCH
WORKACH:


odpady zmieszane - oznaczamy czerwoną kartką – są to pozostałe odpady nie nadające się do
odzysku i nie stanowiące odpadów niebezpiecznych, dostarczamy w dowolnych workach od 60l do
120l – zbierane raz w miesiącu,
 odpady niesegregowane - oznaczamy białą kartką, dostarczamy w dowolnych workach od 60l do
120l – zbierane raz miesiącu,
 popioły – oznaczamy szarą kartką, dostarczamy w dowolnych workach - zbierane raz w miesiącu
w okresie od października do końca kwietnia,
W 2018 roku przeprowadzone zostaną 4 zbiórki odpadów wielkogabarytowych (IV,VI,VIII, XI)
Worki z odpadami wystawiamy najpóźniej do godziny 700 w dniu zbiórki. Worki wystawione później nie
będą odebrane.
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.
Odpady selektywnie zebrane oraz inne rodzaje odpadów (np. budowlane, niebezpieczne, elektroniczne,
baterie, farby, lakiery, opony… itp.) można jak dotychczas dostarczać we własnym zakresie do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym nr 100A.
GPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych!
Z GPSZOK mogą korzystać tylko mieszkańcy gminy Frysztak po okazaniu dowodu tożsamości.
Godziny pracy GPSZOK : każda środa w godz. 13:00 – 19:00, każda sobota w godz. 9:00 – 14:00,
tel. 173 070 133. Obsługę GPSZOK prowadzi GZK we Frysztaku, ul. Mostowa 24, 38-130 Frysztak,
tel. (17) 27 77 220.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Frysztak podjęła nową uchwałę
nr XXXVIII/305/2017 w której ustaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązujące od 1 marca 2018 roku wynoszące:
- 7,50 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny
- 15,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny
Za miesiąc styczeń oraz luty 2018 r. obowiązują stawki dotychczasowe (4,40 zł i 9,00 zł)
Terminy i sposoby płatności za zbiórkę odpadów nie ulegają zmianie.
Nr rachunku do wpłat: BS Strzyżów O/Frysztak 16 9168 1027 5505 8519 2000 0360.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma
zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie
danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji ( iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych
w deklaracji).
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany
innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji, w terminie do 14 dni od daty zaistnienia
zmiany.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów
zbiórki odpadów komunalnych (wzrost opłat za korzystanie ze środowiska naliczanych przez marszałka
województwa, ustawowy wymóg utylizacji odpadów zmieszanych w nowej spalarni odpadów w Rzeszowie,
wzrost najniższej płacy, zakup worków dla mieszkańców). Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ma być to systemem samofinansujący się. W związku z powyższym koszty
funkcjonowania zbiórki odpadów muszą być sfinansowane w całości przez mieszkańców.
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