Na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
gmina będzie w pełni zarządzała gospodarką odpadami komunalnymi, natomiast właściciele nieruchomości będą zobowiązani
do dokonania opłaty „śmieciowej” na rzecz gminy.
Gmina Powidz w drodze przetargu w odpowiednim czasie wyłoni operatora, który od 1 lipca 2013 roku będzie
zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z terenu nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych. Rada Gminy Powidz podjęła odpowiednie uchwały regulujące
szczegółowe zasady funkcjonowania tego systemu (wszystkie uchwały znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Powidz):
v uchwała nr XXV/141/12 Rady Gminy Powidz z dnia 8 listopada 2012 roku w
sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
v uchwała nr XXVII/150/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
v uchwała nr XXVII/151/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
v uchwała nr XXVII/152/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
v uchwała nr XXVII/153/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
v uchwała nr XXVII/154/12 Rady Gminy Powidz z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty za gospodarowania
odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych
v uchwała nr XXIX/175/13 Rady Gminy Powidz z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Powidz.
Dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu konieczne jest zapoznanie się przez społeczeństwo z zasadami
jego funkcjonowania.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Właściciele nieruchomości zamieszkałych (stawka od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość):
•
•

14 zł od jednego mieszkańca miesięcznie - w przypadku nieselektywnie zbieranych odpadów komunalnych
(zmieszanych) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
7 zł od jednego mieszkańca miesięcznie - w przypadku segregowania odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (stawka ta obejmuje nieodpłatne dostarczenie przez operatora
worków do selektywnej zbiórki odpadów).
Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu.
Właściciele nieruchomości stale niezamieszkałych, w tym m.in. sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki letniskowe,
zakłady itp. (opłata zależna jest od wielkości zadeklarowanego pojemnika, który zgodnie odpowiednimi regulacjami
powinien znajdować się na danej nieruchomości, obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik na odpady
zmieszane należy do właściciela danej nieruchomości):

Wielkość
pojemnika

Zbiórka w sposób
selektywny

Zbiórka w sposób
nieselektywny

120 l

14 zł

28 zł

240 l

28 zł

56 zł

7000 l

700 zł

1400 zł

WNIOSEK: SEGREGUJĄCY PŁACĄ MNIEJ !!!

!

Prowadzenie zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów będzie odpowiednio sprawdzane przez operatora odbierającego
odpady. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie Gminę. Taka informacja
stanowić będzie podstawę do wydania decyzji o wyższej stawce opłat za nieselektywną zbiórkę odpadów.

Tryb i termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Powidz zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od 1 lipca 2013 r., na
rachunek bankowy Gminy Powidz – PKO BP Oddział w Słupcy – Nr 10 1020 2746 0000 3102 0019 9117.

JAKIE POJEMNIKI MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ NA NASZEJ NIERUCHOMOŚCI?
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

budynki mieszkalne, w tym wielolokalowe:
o pojemnik do niesegregowanych odpadów (zmieszanych) co najmniej 30 litrów na osobę, jednak nie mniejszy
pojemnik niż 120 l na nieruchomość.;
o dla zbiórki selektywnej co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadów o pojemności od 60 do 240 l na
każdą nieruchomość. W przypadku nieruchomości wielolokalowych dopuszczalne jest zastosowanie
pojemników do każdego rodzaju odpadów o pojemności od 500 do 3500 l;
budynki letniskowe i rekreacyjne:
o pojemnik do niesegregowanych odpadów (zmieszanych) o pojemności co najmniej 240 l na każdą
nieruchomość w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
o dla zbiórki selektywnej co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadów o pojemności od 60 do 240 l na
każdą nieruchomość w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
niezabudowane tereny rekreacyjne – co najmniej jeden pojemnik 240 l w okresie od 1 kwietnia do 31 października;
szkoły wszelkiego typu – pojemniki wg normy 3 litry na każdego ucznia i pracownika;
żłobki i przedszkola - pojemniki wg normy 3 litry na każde dziecko i pracownika;
lokale handlowe – 30 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
punkty handlowe poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy
punkt;
lokale gastronomiczne – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;
uliczne punkty szybkiej konsumpcji–co najmniej jeden pojemnik 120l;
zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l na
każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l;
hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, domy opieki - pojemniki wg normy 20 l na jedno łóżko;
lokale handlowe i gastronomiczne – dodatkowo co najmniej jeden pojemnik ustawiony przy wejściu i wyjściu na
zewnątrz - poza lokalem.

ZBIÓRKA SELEKTYWNA - co wrzucamy do worków?
Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o
następujących ujednoliconych kolorach:

Rodzaj pojemnika Odpady, które można wrzucać

gazety, książki, zeszyty,
katalogi, prospekty, foldery,
torby i worki papierowe,
tekturę i kartony oraz
opakowania wykonane
z tych surowców

Odpady, które zabrania się wrzucać

opakowań z zawartością
np. żywności, wapna, cementu, kalki technicznej

WOREK KOLORU
NIEBIESKIEGO
butelki typu PET,
opakowania po chemii
gospodarczej, opakowania
wielomateriałowe
odpadów pochodzenia medycznego, mokrych folii, puszek
(kartoniki po sokach, napojach,
i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach
mleku, produktach mlecznych,),
chwastobójczych , grzybobójczych i owadobójczych; metali
i innych spożywczych
łączonych z innymi materiałami, np. gumą
drobne odpady opakowaniowe metalowe
np. puszki po artykułach spożywczych,
folia
WOREK KOLORU
ŻÓŁTEGO

opakowania szklane bezbarwne
i kolorowe tj. butelki, słoiki oraz inne
wolne od zanieczyszczeń

ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych
z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby
okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych

WOREK KOLORU
ZIELONEGO

odpady kuchenne, liście, trawę,
kwiaty
resztki roślin ciętych
i doniczkowych,
wióry z drewna i słomy
WOREK KOLORU
BRĄZOWEGO

odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone np.
kamieni, popiołu, żużlu

W przypadku odpadów ulegających biodegradacji (m.in. odpady kuchenne, liście, trawa, kwiaty) właściciele
nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, w sytuacji gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum
700 m2, mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni
okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu. Właściciele
pozostałych nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego lub do
punktu selektywnej zbiórki odpadów. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić zbiórkę odpadów do własnego
kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać stosowne zobowiązanie.
Ponadto gmina może zorganizować zbiórkę wybranych odpadów w dodatkowych miejscach zbiórki (informacje dotyczące
lokalizacji miejsc zbierania odpadów oraz godzin ich funkcjonowania dostępne będą na stronie internetowej gminy oraz
miejscach zwyczajowo przyjętych).
Szczegółowe zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym także dotyczące:
• odpadów wielkogabarytowych (np. szafy, krzesła, materace, rowery);
• odpadów niebezpiecznych (np. leki, akumulatory, baterie, chemikalia);
• elektrośmieci (np. sprzęt AGD)
zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz, który jest dostępny na stronach
internetowych Urzędu Gminy Powidz oraz Biuletynie Informacji Publicznej gminy Powidz.

OPERATOR Z TERENU KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI
ODBIERZE W KAŻDEJ ILOŚCI:
•
•
•

Jeden raz w miesiącu – odpady komunalne zmieszane.
Jeden raz w miesiącu – odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
Jeden raz w miesiącu – odpady ulegające biodegradacji
(w tym odpady zielone).

Właściciele nieruchomości zobowiązani są w wyznaczonych terminach udostępnić pojemniki i worki poprzez ich
wystawienie do godz. 7:00 poza teren nieruchomości, w miejsce zapewniające swobodny dojazd do nich lub umożliwić dostęp
do altanki śmietnikowej. W przypadku niemożliwości dojazdu do danej nieruchomości worki i pojemniki należy dostarczyć do
najbliższej drogi publicznej.
Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady.
WAŻNE TERMINY OBOWIĄZUJĄCE MIESZKAŃCÓW GMINY POWIDZ !!!
- do tego dnia każdy właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Powidz
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(deklaracje
zostaną
przesłane
właścicielom
nieruchomości
oraz
dodatkowo będą dostępne na stronie internetowej
Gminy).

15 maja 2013 roku

W ciągu 14 dni od zamieszkania na nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub zmiany danych
stanowiących podstawę ustalenia opłaty należy
złożyć w Urzędzie Gminy Powidz pierwszą lub
odpowiednio zmienioną deklarację.
Uwaga! Deklaracja do pobrania na stronie
internetowej Gminy będzie dostępna po dniu
27 marca br.

przed
1 lipca 2013 roku

- właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć
umowę na odbiór odpadów z dotychczasowym
przedsiębiorcą (z zachowaniem terminów
wypowiedzenia w umowie ) oraz posiadać na
własność pojemniki na odpady komunalne o
pojemności dostosowanej do wymogów
wskazanych powyżej.

- właściciele nieruchomości posiadający umowy z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie powinni wypowiedzieć
umowy w miesiącu maju
- właściciele nieruchomości posiadający umowy z „EKO” Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Strzałkowie otrzymają informację o wypowiedzeniu umowy od
przedsiębiorstwa

Przykładowe pismo dot. wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z dotychczasowym przedsiębiorcą

UWAGA:
W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy z urzędu ustali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (w przypadku
nieruchomości zamieszkałych będzie to stawka 14 zł od jednego mieszkańca, czyli taka jak za odpady zmieszane).
Więcej informacji o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie
można uzyskać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Powidz lub na stronach
internetowych: Urzędu Gminy (www.powidz.pl) oraz Ministerstwa Ochrony
Środowiska (www.mos.gov.pl).

