ZASADY NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY FRYSZTAK OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, które odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Selektywnie
zbierane będą śmieci, które można ponownie przetworzyć tj. papier i makulatura, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe.
Odpady te należy gromadzić z chwilą ich powstawania oddzielnie od pozostałych śmieci
i umieszczać w odpowiednich workach oznakowanych kartką identyfikującą właściciela
nieruchomości (adres) oraz rodzajem przekazywanego odpadu. Karty identyfikujące dostarczone
zostaną nieodpłatnie właścicielom nieruchomości przez firmę zbierającą odpady.
Odpady można gromadzić w workach:
1. O pojemności od 60 do 120 l,
2. Wykonanych z surowca LDPE, wytrzymałych na przebicia i rozciąganie (foliowe)
3. Oznaczonych karteczkami w odpowiednich kolorach, podzielonych na następujące rodzaje
odpadów:
SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE – KARTKA ZIELONA zbiórka:17.IV i 08.X.2015 r.
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki
po napojach alkoholowych, szklane opakowania po
kosmetykach, inne opakowania szklane,
– wolne od metalu i tworzywa sztucznego, bez
zawartości, przepłukane,
– staramy się nie tłuc szkła

szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, fajansu
i porcelany, doniczek, zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek, szkła kryształowego, okularów,
reflektorów, nieopróżnionych opakowań po lekach,
olejach,
rozpuszczalnikach,
termometrów
i strzykawek, monitorów i lamp telewizyjnych, szkła
okiennego
zwykłego
i
zbrojonego,
szyb
samochodowych, luster i witraży, innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpiecznych)

PAPIER, TEKTURA, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL
– KARTKA ŻÓŁTA zbiórka raz w miesiącu
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

opakowania z papieru lub tektury, gazety
i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier
szkolny i biurowy, książki, katalogi, i zeszyty, torebki
papierowe, papier pakowy, kartony po mleku
i napojach (opakowania wielomateriałowe), puste
niezakręcone butelki plastikowe po napojach,
opakowania plastikowe po chemii gospodarczej,
kosmetykach i środkach czystości (np. szamponach,
proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
opakowania po produktach spożywczych, plastikowe
zakrętki, plastikowe torebki z tworzyw sztucznych,
worki, reklamówki i inne czyste folie, plastikowe
koszyczki po owocach i innych produktach
spożywczych, plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra,
opakowania biodegradowalne, opakowania z
aluminium (puszki po napojach), puszki z blachy
stalowej po żywności (konserwy), drobny złom
żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z
butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia
aluminiowa,
– odpady nie mogą być z zawartością i powinny być
suche by nie zabrudzić papieru,
– tworzywa sztuczne zgniatamy

papieru termicznego, faxowego i przebitkowego, kalki
technicznej, zużytych ręczników papierowych,
chusteczek, zabrudzonego i tłustego papieru, pieluch
jednorazowych, pampersów i podpasek, tapet,
worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych, odpadów PCV, części plastikowych ze
sprzętu AGD i RTV, opakowań po lekach, strzykawek
wenflonów i innych artykułów medycznych, tworzyw
piankowych,
styropianu,
innych
odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, butelek po olejach
samochodowych, smarach, środkach chwasto- i
owadobójczych,
farbach,
lakierach,
rozpuszczalnikach, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zabawek, szczoteczek do zębów, opakowań z
zawartością np. żywnością oraz innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE – KARTKA CZRWONA zbiórka raz w miesiącu
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

pampersy, podpaski, zabrudzony tłusty papier,
zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne,
mocno zabrudzone opakowania, szczoteczki do
zębów, znicze, porcelanę, zabawki oraz pozostałe
odpady, które nie nadają się do odzysku bądź
recyklingu o ile nie są odpadami niebezpiecznymi

odpadów, które należy gromadzić w workach z kartką
zieloną,
żółtą
i
białą,
a
także:
baterii,
przeterminowanych leków, świetlówek, drobnego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
biodegradowalnych,
odpadów
budowlanych,
odpadów niebezpiecznych (np.: farb, olejów, środków
ochrony roślin)

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – KARTKA NIEBIESKA zbiórka: 29.IV i 22.X.2015 r.
WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

trawę, liście, drobne gałęzie drzew i krzewów, liście
i korę drzew, skoszoną trawę, obierki warzyw i
owoców, ogryzki, skorupki jajek, zwiędłe kwiaty cięte
i doniczkowe, ziemię z kwiatów, przeterminowaną
żywność, fusy z kawy i herbaty, trociny

kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju
jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i
MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu, żużla z
palenisk, innych odpadów, które nadają się do
odzysku lub recyklingu oraz niebezpiecznych
odpadów komunalnych

POPIOŁY – KARTKA SZARA

zbiórka: styczeń – kwiecień i październik – grudzień

WRZUCAMY
popioły

NIE WRZUCAMY
niebezpiecznych odpadów komunalnych

Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone, mogą być gromadzone
selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod
warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości
sąsiednich.
UWAGA! Właściciel nieruchomości który zadeklarował, że nie będzie segregował odpadów –
oznacza worki kartką czerwoną z napisem: ODPADY NIESEGREGOWANE!
Co zrobić z innymi rodzajami odpadów?
Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do Gminnego Punktu Selektywnego
Zbiórki Odpadów Komunalnych są:
 odpady poremontowe i budowlane pochodzące z niedużych budów, rozbiórek i remontów
których wykonywanie nie podlega zgłoszeniu w odpowiednich organach – z rozgraniczeniem
na „czysty” gruz budowlany tj. kawałki cegieł, betonu, tynków, kamienia oraz pozostałe
odpady budowlane,
 odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,
komputery, kalkulatory, itp.),
 zużyte baterie i akumulatory,
 przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
 opony,
 odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,
rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, chemikalia, lampy rtęciowe, itp.)
 odpady z tekstyliów,
 odpady biodegradowalne – przy braku kompostownika.
Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą być również dostarczone,
we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, selektywnie zebrane: papier,
tekturę, metal, szkło, tworzywa sztuczne.
UWAGA! Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będzie przyjmował
odpadów zmieszanych!
GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW MIESZCZĄCY SIĘ W GLINIKU

DOLNYM BĘDZIE CZYNNY (za wyjątkiem świąt)
W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZ 13:00 – 19:00 I W KAŻDĄ SOBOTĘ OD GODZ. 9:00 – 14:00
Obowiązki właściciela nieruchomości:
 Prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
 Utrzymywać czystość i porządek na swojej posesji,
 Umożliwić firmie wywozowej odbiór odpadów poprzez wystawienie worków z odpadami w
terminach ich odbioru,
 Złożyć do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości powinien złożyć najpóźniej do 30 maja 2013
roku bezpośrednio w urzędzie lub pocztą, następną gdy nastąpi zmiana danych lub opłaty.
 Uiszczać bez dodatkowego wezwania opłatę za śmieci przelewem lub wpłatą na rachunek
bankowy nr 16916810275505851920000360 albo wpłatą w kasie urzędu w następujących
terminach:
 o Za I kwartał do 15 marca
 o Za II kwartał do 15 maja
 o Za III kwartał do 15 września
 o Za IV kwartał do 15 listopada
Jak wyliczyć opłatę za śmieci:
Stawka za odpady segregowane – 4,40 zł od osoby miesięcznie.
Stawka za odpady niesegregowane – 9,00 zł od osoby miesięcznie.
Opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana na podstawie liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty. Ustalone dwie stawki opłaty tj. stawka
podstawowa 9 zł, jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował, że nie będzie prowadził segregacji
i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane. Stawka obniżona 4,40 zł, jeśli właściciel zadeklarował
i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Właściciel nieruchomości obliczy samodzielnie wysokość
opłaty za śmieci wypełniając deklarację o wysokości opłaty, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób
zamieszkałych na danej nieruchomości i stawkę opłaty uzależnioną od tego czy segreguje odpady
czy nie.
Urząd Gminy Frysztak

