Poradnik
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Wieruszów

Wieruszów, czerwiec 2013r.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP…………………………………..……………………..…………..…....…3
2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY…………………………………………….…..…....…..4
3. SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH.……………………………...…...….4
3.1

SYSTEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „ U ŹRÓDŁA ”…….....…5

3.2

POZOSTAŁE ZBIERANE WYSELEKCJONOWANE ODPADY………………………....…....6

3.3

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK………………8

4. USŁUGI DODATKOWE ………………………………………….……….................9
5. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE………………………..……….…..…......…9
5.1.

RODZAJE POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW……………………………......9

5.2.

POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

5.3

CZĘSTOTLIWOŚC ODBIORU ODPADÓW ………………………………………..…..12

………....…...…10

6. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH………………………….…….…..…...14

7. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH…………….……..………….……..14

8. TRYB I CZĘSTOTLIWOŚĆ UISZCZANIA OPŁAT ……………………..………..…….15
9. SANKCJE ………………………………………………………..………..…....…16
10.

UCHWAŁY PRAWA LOKALNEGO ………………………………………..….……..17

11. MAPA DOJAZDU DO PSZOK …………………………………………...…………..18

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WIERUSZÓW !

Od 1 lipca 2013 roku rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wprowadzone zostają w życie przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, w zakresie
Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zdaję sobie sprawę z tego, że system, który nie jest doskonały
wzbudza liczne pytania, uwagi, kontrowersje.
Również nam, przygotowującym Radzie Miejskiej pakiet uchwał towarzyszyły wątpliwości,
pytania, uwagi. Zanim bowiem zdecydowaliśmy się przekazać materiały Przewodniczącemu Rady
Miejskiej celem uchwalenia ich przez Radę, dyskutowaliśmy na temat gospodarki odpadami, na temat
nowego systemu wielokrotnie, chcąc wybrać model, w sposób najbardziej korzystny, najbardziej
racjonalny, efektywny i ekonomiczny dla nas wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Wieruszów.
W przygotowanym Poradniku zostały podane wskazówki jak postępować z różnymi odpadami,
jak prowadzić segregację odpadów oraz wszystkie zasady funkcjonowania systemu tj. terminy płatności
podatku śmieciowego, częstotliwości odbioru odpadów oraz inne obowiązki Gminy
i właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości.
Szanowni Państwo,
Wiem, że wszystkie zmiany jakie nas czekają na początku mogą być uciążliwe, a czasem trudne do
zrealizowania. Mieliśmy możliwość wyboru jednej z metod ustalenia podatku śmieciowego, a
mianowicie od
każdego m3 zużytej wody,
powierzchni m2 lokalu mieszkalnego,
mieszkańca,
od gospodarstwa domowego.
Wybór metody może budzić dyskusje w zależności od tego, komu dana metoda przyniosłaby większe
korzyści. Po przeprowadzeniu w listopadzie 2012 r., ankiety dotyczącej nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dyskusji z Radnymi i pracownikami zespołu
opracowującymi pakiet tzw. „uchwał odpadowych”, wspólnie podjęliśmy decyzję, że w Gminie opłata
będzie naliczana „ od mieszkańca” – czyli ten kto „ wytwarza śmieci za nie płaci”.
Ufam, że w perspektywie czasu zaakceptujecie Państwo takie rozwiązanie.
Zachęcam wszystkich Was, Drodzy Mieszkańcy Gminy Wieruszów, do gromadzenia odpadów w
sposób selektywny, bo dzięki temu Gmina będzie czystsza, a konsekwencją segregacji będą mniejsze
opłaty.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Wieruszowa
Bogdan Nawrocki
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2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
1. Nowym systemem zostaną objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe,
na których powstają odpady komunalne.
2. Obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przejmuje Gmina
Wieruszów, tzn:
a) między właścicielem a firmą wywozową nie będzie indywidualnych umów ( muszą ulec
rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2013r.),
b) Gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów z terenów nieruchomości z firmą wywozową,
która wygrała przetarg EKO-REGION Sp. z o.o.,
c) Właściciele nieruchomości będą ponosić opłaty w postaci tzw. podatku śmieciowego,
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie składnych do Urzędu Miejskiego
w Wieruszowie deklaracji.
3. Mniejszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wnosić właściciele
nieruchomości, którzy zobowiązali się do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
4. Opłatę właściciele będą wnosić na konto Urzędu w terminie – raz na miesiąc, płatne
z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia
opłaty dotyczy (pierwsza wpłata do 10 sierpnia 2013 za miesiąc lipiec). Opłata będzie
obejmowała funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Stworzony zostanie specjalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Teklinowie, do którego właściciele będą mogli dostarczać bez dodatkowej opłaty wszystkie
odpady problemowe. (str. 8).
6. Gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki.

3. SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
CO

SEGREGUJEMY

?

Podstawową zasadą jest segregowanie odpadów, które trafią do recyklingu, to jest do przetworzenia
i ponownego użycia. Selektywnie zbieramy następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1. papier,
2. metal,
3. tworzywa sztuczne,
4. opakowania wielomateriałowe,
5. szkło,
6. odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone,
7. przeterminowane leki,
8. chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
9. zużyte baterie i akumulatory,
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11. odpady wielkogabarytowe,
12. odpady budowlano – rozbiórkowe,
13. zużyte opony,
14. odpady komunalne zmieszane (po sortowaniu).
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JAK SEGREGUJEMY ODPADY?
3.1 SYSTEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „U ŹRÓDŁA”

odpady suche – pojemnik oznaczony kolorem żółtym, obejmujący łącznie: tworzywa sztuczne
(butelki typu PET, opakowania po chemii gospodarczej, plastiki, folie- torebki foliowe) papier,
opakowania metalowe (puszki po konserwach, puszki aluminiowe) opakowania wielomateriałowe
( kartoniki po sokach, mlekach, serkach, jogurtach, maśle, margarynie),
Uwaga: odpady opakowaniowe należy wrzucać puste, niezabrudzone i zgniecione;

szkło - pojemnik oznaczony kolorem zielonym;
Uwaga: należy wrzucać opróżnione szklane odpady opakowaniowe, kolorowe i białe;
NIE WRZUCAMY: porcelany, ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych
i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
ekranów i lamp telewizyjnych, lustra szyb samochodowych, szkła okiennego i zbrojeniowego, opakowań
po środkach ochrony roślin, opakowań po lekach;

odpady ulegające biodegradacji– pojemnik oznaczony kolorem brązowym, należy wrzucać:
odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszoną trawę, zagrabione liście, rośliny,
ziemię po kwiatach, trociny i popiół drzewny, drewno o gabarytach umożliwiających umieszczenie w
pojemniku, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt (psów,
kotów; ptaków, gryzoni), inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradacji.
(na terenie miejskim:
w zabudowie jednorodzinnej pojemnik lub kompostownik;
w zabudowie wielorodzinnej należy wrzucać do odpadów zmieszanych;
na terenie wiejskim:
odpady składowane na kompostowniku znajdującym się na posesji

odpady zmieszane - pojemnik oznaczony kolorem grafitowym, szarym lub czarnym; pozostałości
po sortowaniu (popioły, odpady higieniczne, tj. pampersy, waciki, watę; tłusty i zabrudzony papier);
porcelanę, ceramikę, zabrudzone opakowania plastikowe, talerze, styropian opakowaniowy, śmieci
uliczne;
Uwaga: w wyjątkowych sytuacjach w przypadku zwiększenia odpadów pozostałych po sortowaniu
będzie możliwość pobrania worków w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie. Przy stałym poborze worków
przez Mieszkańca, Gmina zweryfikuje złożoną deklarację o ilości osób zamieszkałych na danej posesji;

Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić w małych pojemnikach oznaczonych
kolorem czerwonym.
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3.2 POZOSTAŁE ZBIERANE WYSELEKCJONOWANE ODPADY:

Przeterminowane leki
do pojemników ustawionych w Aptekach na
terenie Miasta Wieruszowa, tj.
 „A.A Lepka Bis” Sp.j.;
 „A.A. LEPKA” Sp.j. Anna i Andrzej
Lepka;
 Apteka Kaliska;
 Apteka św. Rocha;
 Apteka mgr farm. Jarosław Litwiński
oraz do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.

Zużyte opony
należy przekazać do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe
w tym meble oddajemy podczas
zorganizowanej akcji - dwa razy w roku
w akcji wiosennej i jesiennej, oraz
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe
w ilości do 2 m3 pochodzących z prac
remontowych we własnym zakresie, z danej
nieruchomości
w ciągu jednego roku
można dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Natomiast
w przypadku odpadów budowlanych i
rozbiórkowych (odpadów remontowych i
budowlanych) powstałych w związku ze
świadczeniem usług przez firmę na
zlecenie/umowę, zagospodarowanie odpadów
należy do obowiązków firmy.
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Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
z
terenu
nieruchomości
pochodzący
odbierany jest:
 przez firmę wywozową w ramach
zorganizowanej akcji – dwa raz w roku,
 w punktach sprzedaży detalicznej, przy
zakupie sprzętu tego samego rodzaju co
zużyty sprzęt,
w ilości nie większej niż
ilość kupionego nowego sprzętu,
 w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.

Zużyte baterie i akumulatory
należy gromadzić:
 w
specjalnych
pojemnikach
umieszczonych na stałe w pergolach przy
zabudowie wielorodzinnej,
 w indywidualnych pojemnikach
w zabudowie jednorodzinnej,
 w punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
 w specjalnych pojemnikach
w placówkach oświatowych (w ramach
realizowanego programu edukacyjnego
dla uczniów) oraz w innych obiektach
wskazanych przez Gminę;
 w specjalnych pojemnikach w punktach
handlowych prowadzących sprzedaż
detaliczną lub usługową w zakresie
wymiany baterii lub akumulatorów;

Odpady zielone
pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, tj.
liście, skoszona trawa, gałęzie należy
składować
na
kompostownik
lub
przekazywać do Punktu
Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
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3.2 PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK

Na terenie Gminy Wieruszów zostanie utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych ,tzw. PSZOK. O otwarciu PSZOK mieszkańcy Gminy Wieruszów zostaną
poinformowani w odrębnym terminie.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców gminy
Wieruszów, będzie istniała możliwość bezpłatnego dostarczenia we własnym zakresie,
tzw. odpadów problemowych.
PSZOK będzie zlokalizowany na terenie dawnego składowiska odpadów w Teklinowie.
Odpady będą przyjmowane:
we wtorki w godzinach od 9.00 do 18.00
w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.
PSZOK będzie przyjmował odpady tylko od mieszkańców Gminy Wieruszów po okazaniu
następujących dokumentów:
− ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady.
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz nie mogą być zamieszane
i zanieczyszczone innymi odpadami. Do PSZOK będą osobno przyjmowane następujące rodzaje
odpadów:
papier;
metal;
tworzywa sztuczne;
szkło;
opakowania wielomateriałowe;
odpady ulegające biodegradacji – tylko odpady zielone;
przeterminowane leki;
chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
odpady wielkogabarytowe;
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 m3 w ciągu roku od nieruchomości, za którą
została uiszczona opłata;
zużyte opony.
Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
- bioodpady,
- odpady zawierające azbest,
- szyby samochodowe,
- szkło zbrojone i hartowane,
- części samochodowe.
Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
- stwierdzenia przez pracownika, PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie
odpadów aktualnie przyjmowanych,
- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
- stwierdzenia braku możliwości i identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
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4. DODATKOWE USŁUGI PŁATNE
Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 2 m3 z nieruchomości.
Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi odbioru odpadów komunalnych pochodzących z prac
remontowych, należy zgłosić w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, w formie
zamówienia, które można pobrać ze strony www. wieruszow.pl lub w pok. 72 (I piętro).
Usługa dodatkowa świadczona przez Gminę Wieruszów za podstawienie oraz odbiór kontenerów
przeznaczonych na odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 2 m3 wynosi 450zł/kontener
o pojemności 6 m3 (do stawki cenowej będzie doliczony podatek od towarów
i usług VAT).

5. POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE
Na podstawie złożonej deklaracji, każda nieruchomość na terenie Gminy Wieruszów wyposażona
będzie w stały zestaw pojemników na następujące rodzaje odpadów komunalnych (zgodna z
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieruszów) – uchwała Rady Miejskiej
na stronie www.wieruszow.pl:
5.1. RODZAJE POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW
Na terenie Gminy Wieruszów pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów będą miały pojemność

120l

140l

240l

1100l

3m3 -7m3

Pojemniki ogólnodostępne od 1,5 m3
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5.2. POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
SPOSÓB SELEKTYWNY
Typ zabudowy

Rodzaj odpadu

Pojemność pojemników *)
od 1 do 3 osób

Jednorodzinna

odpady opakowaniowe (tzw. „suche”)

0,24 m 3

odpady ze szkła opakowaniowego

0,12 m 3

odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów
zielonych
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

0,14 m 3
0,12 m 3

baterie

600 ml
Od 4 do 6 osób

odpady opakowaniowe tzw. „suche”

0,24 m 3

odpady ze szkła opakowaniowego

0,12 m 3

odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów
zielonych

0,14 m 3

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

0,24 m 3

baterie

600 ml
Powyżej 6 osób

odpady opakowaniowe tzw. „suche”

Wielorodzinna

odpady ze szkła opakowaniowego

0,12m 3

odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów
zielonych

0,14 m 3

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

0,24 m 3

pojemniki w gniazdach zbiórki selektywnej tzw. dzwony
(szkło, odpady suche)
niesegregowane odpady komunalne
pojemniki w gniazdach zbiórki selektywnej tzw. dzwony
(szkło, odpady suche, papier, metal)
baterie

Nie zamieszkałe
tzw.
Przedsiębiorcy,
szkoły, instytucje
itd. na obszarze
miejskim i
wiejskim

0,48 m 3 oraz pojemnik 0,12m
3 na każde kolejne 3 os

odpady opakowaniowe tzw. „suche”
odpady ze szkła opakowaniowego
odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów
zielonych
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1,5 m3
0,12m 3/os
1,5 m3
600 ml

w zależności od dobranej
ilości i wielkości pojemnika

*) w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość
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SPOSÓB NIESELEKTYWNY
Nieruchomość

Obszar miejski

Obszar wiejski

Jednorodzinna

0,12 m 3/os

0,08 m 3/os

Wielorodzinna

0,12 m 3/os

0,08 m 3/os

Nie zamieszkałe tzw.
przedsiębiorcy

W zależności od dobranej wielkości i ilości pojemnika

(podstawa prawna: uchwała nr XXIX/197/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona
uchwałą nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 lutego 2013r.- uchwała Rady Miejskiej na stronie
www. wieruszow.pl)
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5.3 CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU OPDADÓW

Zabudowa jednorodzinna

Nieruchomość

Wyszczególnienie

Częstotliwość

zamieszkała

odpady opakowaniowe
(tzw. „suche”)

raz w miesiącu

odpady ze szkła
opakowaniowego

raz na kwartał

odpady ulegające
bidegradacji

- dwa razy w miesiącu w okresie
letnim od 01.04 do 30.11
-jeden raz w miesiącu, w okresie
zimowym od 01.12 do 31.03 danego
roku
raz w miesiącu

odpady zmieszane

z gniazd zbiórki
selektywnej

zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, zużyte
opony
zużyte baterie i
akumulatory
szkło

zbiórka w systemie akcyjnym – dwa
razy w roku
raz w miesiącu

teren miasta:

raz w miesiącu

teren gminy:

raz na dwa miesiące

odpady suche
teren miasta:

teren gminy:

Zabudowa Wielorodzinna

ZAMIESZKAŁE,
MIESZANA (zamieszkałe + niezamieszkałe)

Typ
zabudowy

zamieszkała

z gniazd zbiórki
selektywnej

odpady ulegające
biodegradacji
odpady zmieszane

- dwa razy na miesiąć (od 01.12
do 31.03)
- cztery razy na miesiąc(od 01.04
do 30.11)
- jeden raz na miesiąc (od 01.12
do 31.03)
- dwa razy na miesiąc (od 01.04
do 30.11)
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu
nie rzadziej niż dwa razy w
miesiącu

szkło

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

odpady suche

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

zużyte baterie i
akumulatory

nie rzadziej niż raz na miesiąc
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NIEZAMIESZKAŁE

Typ zabudowy

Wyszczególnienie

Częstotliwość

z nieruchomości, na
których nie
zamieszkują
mieszkańcy, a
powstają odpady
komunalne tzw.
przedsiębiorcy,
szkoły, instytucje itd.
na obszarze miejskim
i wiejskim

odpady opakowaniowe (tzw.
„suche”)

raz w miesiącu

odpady ze szkła
opakowaniowego

raz na kwartał

odpady zmieszane

nie rzadziej niż raz w miesiącu

z gniazd zbiórki
selektywnej

szkło
teren miasta:

raz w miesiącu

teren gminy:

raz na dwa miesiące

odpady suche
teren miasta:

teren gminy:

- dwa razy na miesiąć (od 01.12 do
31.03)
- cztery razy na miesiąc (od 01.04 do
30.11)
- jeden raz na miesiąc (od01.12 do
31.03)
- dwa razy na miesiąc (od 01.04 do
30.11)

Harmonogram z kalendarzem wywozów poszczególnych odpadów komunalnych zostanie
dostarczony Mieszkańcom Gminy Wieruszów w odrębnym terminie przez firmę wywozową.

DO KOGO NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ, JEŻELI MOJE ŚMIECI NIE ZOSTANĄ ODEBRANE?
Organizacją i nadzorem nad gospodarowaniem odpadami będzie zajmowała się Gmina.
W przypadku nieodebrania odpadów z terenu Twojej nieruchomości należy skontaktować się
z osobą odpowiedzialną za zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi. Najprościej będzie
zadzwonić na numer 627832634 Urzędu Miejskiego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska pok.72 ( I piętro)., od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
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6. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Nieruchomości zamieszkałe - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz jednej ze stawek podanych
poniżej
a) w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:


Jeżeli zdecydujecie się Państwo na segregowanie odpadów komunalnych w swoich domach
wówczas opłata wynosi. 7 zł/osobę miesięcznie

b) w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany):


Jeżeli zdecydujecie się Państwo na niesegregowanie odpadów komunalnych
domach wówczas opłata wynosi. 15 zł/osobę miesięcznie

w swoich

7. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Nieruchomości niezamieszkałe - (szkoły, sklepy, zakłady usługowe i produkcyjne, przychodnie,
biura, urzędy, itp.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi ustaloną cenę za
pojemnik o określonej pojemności w m3
a) ) w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:
każda pojemność pojemnika – 87zł/m3
pojemnik 0,12 m3
pojemnik 0,24 m3
pojemnik 0,48 m3
pojemnik 1,1 m3
kontener 3 m3
kontener 7m3

−
−
−
−
−
−

10,44 zł
20,88 zł
41,76 zł
95,70 zł
261,00 zł
609,00 zł

b) w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany):
za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ustalono stawkę za pojemnik określonej pojemności:
pojemność 0,12 m3 – 17,27 zł
pojemność 0,24 m3 – 32,51 zł
każda większa pojemność niż 0,24 m3 – 120zł/ m3, tj.

pojemnik 0,48 m3
pojemnik 1,1 m3
kontener 3 m3
kontener 7m3

−
−
−
−

57,60 zł
132,00 zł
360,00 zł
840,00 zł

(podstawa prawna: uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości)
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8. TRYB I CZĘSTOTLIWOŚĆ UISZCZANIA OPŁAT
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie bez wezwania
w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy.
Termin wniesienie pierwszej opłaty, upływa w dniu 10 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres
od 1 do 31 lipca 2013 r.
Opłatę należy uiścić wpłatą gotówkową lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
Każdy mieszkaniec, który złożył deklaracje zostanie powiadomiony odrębnym
zawiadomieniem o numerze konta bankowego.
Pierwszą deklaracje należało złożyć do 30 kwietnia br.. Kolejne deklaracje należy złożyć w terminie
14 dni od:
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(podstawa prawna: uchwała nr XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniona uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Miejskiej
w Wieruszowie z dnia 26 lutego 2013 r.)
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9. SANKCJE
•

ZA NIE ZŁOŻENIE DEKLARACJI OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
Burmistrz Wieruszowa określi – w drodze decyzji – wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze i nałoży obowiązek wniesienia tej opłaty.
•

ZA NIE UISZCZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie zapłacił opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub też uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Wieruszowa
określi – w drodze decyzji – wysokość powstałej zaległości z tytułu opłaty.
Warto przy tym pamiętać, że w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Gminy.
Zatem niezapłacenie opłaty będzie traktowane tak, jak niezapłacenie podatku.
•

GMINA BĘDZIE WIEDZIAŁA, CZY ODPADY SĄ ZBIERANE SELEKTYWNIE .
W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady
komunalne, niezwłocznie poinformuje Gminę o nie wywiązaniu się przez właściciela
nieruchomości z w/w obowiązku. W zaistniałej sytuacji odbierający odpady komunalne sporządzi
protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, która stanowić będzie dowód o nie wywiązaniu się
właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki
i przekaże ją Gminie w ciągu 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad
selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto odbierający odpady komunalne umieści na pokrywie
pojemnika znacznik (np. samoprzylepnej kartki) informujący właściciela nieruchomości
o tym fakcie o ostrzeżeniu i o konsekwencjach nieprzestrzegania obowiązku segregowania
odpadów.
Jeżeli Mieszkaniec Gminy zadeklarował, że będzie zbierać odpady selektywnie, a nie będzie tego
robić, to na mocy decyzji administracyjnej, stawka zostanie podwyższona do wysokości
odpowiadającej odpadom zmieszanym.

.

16

10. UCHWAŁY PRAWA LOKALNEGO
Uchwały prawa lokalnego dostępne są na stronie www.wieruszow.pl w zakładce Gospodarka
Odpadami
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 391
z późn. zm.)
Uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieruszów, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała nr XXIX/197/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała NR XXXII/232/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała nr XXIX/198/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej
wielkości.
Uchwała nr XXIX/199/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała nr XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieruszów.
Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wieruszów w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
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11. MAPA DOJAZDU DO PSZOK
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