Informacja
dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
W związku w wejściem z dniem 1 lipca 2013r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że odpady komunalne z nieruchomości
zamieszkałych odbierać będzie przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu z którym gmina ma
podpisana umowę na odbiór odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości z tę usługę ma obowiązek uiszczania opłaty co kwartał na konto gminy.
Uchwałą Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie zostały ustalone dwie stawki opłaty:
3, 60 zł – miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
10,00 zł – miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
DRUK DEKLARACJI – do pobrania
„Opłata śmieciowa” dla danej nieruchomości jest zależna od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość, dlatego przypominamy o obowiązku bieżącej aktualizacji danych zawartych w
złożonej deklaracji.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Wielopole
Skrzyńskie pok. nr 4 w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
- 14 dni od dnia zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości (urodzenie dziecka,
zgon). Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że śmieci będą segregowane ponosi niższą opłatę tj.
3,60 zł miesięcznie od 1 mieszkańca i winien się z tego obowiązku wywiązywać.
Worki na odpady segregowane mieszkańcy otrzymują od przedsiębiorcy odbierającego odpady.
Worki oraz kody, które pozostały mieszkańcom z poprzedniego roku są nadal aktualne.

Nie będą wydawane - worki czarne na śmieci zmieszane.
W worki na śmieci nieposegregowane (czarne) należy zaopatrzyć się we własnym zakresie (kupując
w sklepie) i naklejając na nich kod z napisem – ZMIESZANE.
1. Kody z napisem - SEGREGOWANE do naklejania na worki z odpadami
posegregowanymi, o kolorze :
- zielonym (szkło)
- żółtym (plastik i metal)
- niebieskim (papier, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe)
- brązowym (odpady kuchenne i ogrodowe)
2. Kody z napisem – ZMIESZANE do naklejania na worki z odpadami zmieszanymi,
o kolorze - czarnym (przeznaczony na pozostałe odpady, których nie da się posegregować)
Worki napełniamy w całości, naklejamy kod i wystawiamy w dniu odbioru do godz. 7°° rano!

Firma odbierająca odpady zobowiązana będzie do odbioru wyłącznie tych worków, które będą
oznaczone odpowiednim kodem.
W przypadku braku kodu worki z odpadami nie zostaną odebrane!
Zastosowanie kodów kreskowych umożliwia sprawną realizację wymogów nałożonych ustawą o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach zarówno przez mieszkańców jak i firmę odbierającą
odpady. W sposób jednoznaczny można stwierdzić, kto wystawił odpady i czy właściwie je
posegregował.
Z uwagi na to, że mieszkańcy oddają coraz więcej czarnych worków zawierających odpady
segregowane, apelujemy o właściwą segregację wg zasad segregacji opisanych poniżej.
Koszt wywozu i utylizacji śmieci w workach czarnych jest dwukrotnie wyższy od kosztu wywozu
odpadów segregowanych, dlatego do worków czarnych należy wrzucać tylko te śmieci, których nie
da się posegregować.
W przypadku stwierdzenia, że śmieci zostały niewłaściwie posegregowane, będą traktowane jako
zmieszane i zostanie nałożona na właściciela nieruchomości w drodze decyzji zwiększona opłata
(tj. 10,00 zł od 1 mieszkańca).
ZASADY WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI
1) worek

żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne i metal do którego wrzucamy:

NALEŻY WRZUCAĆ
- puste, zgniecione butelki plastikowe po
różnych napojach typu PET, środkach
czystości, kosmetykach, tzw. chemię
gospodarczą
- czystą folię, reklamówki, torebki z tworzyw
sztucznych
- skrzynki plastikowe, doniczki, wiadra
- czyste kanistry plastikowe
- itp.
- zgniecione puszki aluminiowe po konserwach
i napojach, nakrętki i kapsle
- metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom
- metalowe pokrywki, tacki i folie aluminiowe,
- itp.

2) worek

zielony – przeznaczony na szkło białe i kolorowe do którego wrzucamy :

NALEŻY WRZUCAĆ
- opakowania ze szkła białego i kolorowego bez
nakrętek (słoiki, butelki po sokach, napojach)
- opakowania szklane po kosmetykach
- inne opakowania szklane
- itp.

4) worek

NIE WRZUCAMY !
- tworzyw piankowych, styropianu i naczyń
jednorazowych styropianowych
- opakowań po aerozolach
- opakowań po środkach chwastobójczych
- baterii oraz puszek po farbach
- butelek i opakowań po olejach przemysłowych
- zabawek oraz sprzętu AGD
- plastikowych szyb z pleksy
- itp
.- puszek po farbach i lakierach oraz aerozolach
z resztkami zawartości
- itp

NIE WRZUCAMY
- szkła okiennego zwykłego i zbrojonego, luster,
szyb samochodowych
- zniczy z woskiem, ceramiki, porcelany
- żarówek, świetlówek, termometrów
- wyrobów ze szkła hartowanego
- itp.

niebieski – przeznaczony na papier ,tekturę odzież i tekstylia, opakowania
wielomateriałowe ulegające biodegradacji do którego wrzucamy :

NALEŻY WRZUCAĆ
- gazety i czasopisma
- prospekty, katalogi i reklamy, kalendarze
- papierowe torby na zakupy
- zużyte zeszyty i stare książki
- kartony i tekturę
- odpady wielomateriałowe (np.kartony po sokach
i produktach mlecznych)

NIE WRZUCAMY !
- papieru z folią
- zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego
papieru
- pieluch i innych artykułów higienicznych
- worków po cemencie
- itp.

- odzież i tekstylia (np.pościel, buty, koce)
- odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
- itp.
5) worek

brązowy

– przeznaczony na odpady kuchenne i odpady ogrodowe

NALEŻY WRZUCAĆ
- trawę, liście, drobne gałęzie, obierki warzyw,
owoców, skorupki z jajek, zwiędłe kwiaty cięte,
doniczkowe, przeterminowaną żywność, trociny,
- itp.
6) worek

NIE WRZUCAMY !
- nie wrzucamy pozostałych odpadów, które
nadają się do odzysku i recyklingu
- itp.

czarny - przeznaczony na odpady komunalne niesegregowanie (zmieszane)

NALEŻY WRZUCAĆ
- pozostałe odpady, które nie da się posegregować
np. pampersy, zabrudzony tłusty papier, mocno
zabrudzone opakowania, znicze, porcelana,
zabawki
- itp.

NIE WRZUCAMY !
- odpadów które należy gromadzić
w pozostałych workach, a także: baterii,
świetlówek, drobnego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
- itp.

W ramach opłaty 2 razy w roku przedsiębiorca odbierze meble i inne odpady wielkogabarytowe:
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory.
Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie podany do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Inne rodzaje odpadów :
1) zużyte baterie można również nieodpłatnie umieszczać w pojemnikach w szkołach, na terenie
gminy oraz w Urzędzie Gminy.
2) zużyte akumulatory, można oddać bezpłatnie przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie
sprzedaży i wymiany zużytych akumulatorów.
3) opakowania po środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, truciznach, farbach, lakierach
należy oddawać w sklepach przy zakupie nowych towarów.
4) odpady ulegające biodegradacji należy kompostować w przydomowych kompostownikach.
W odpowiedzi na wnioski mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie informujemy również, że w
miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień - śmieci będą odbierane 2 razy w miesiącu we
wszystkich miejscowościach, pozostały okres 1 raz w miesiącu oraz w centrum Wielopola Skrz. w
każdy piątek
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych: sklepy, firmy, instytucje, prowadzący działalność
gospodarczą, placówki służby zdrowia itp. zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi
na dotychczasowych zasadach, zawierając indywidualne umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą
wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.
Przypominamy o terminowym uiszczaniu opłaty:
do 31 marca
- za I kwartał
do 30 czerwca - za II kwartał
do 30 września - za III kwartał
do 15 grudnia - za IV kwartał

- na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 41 9173 0002 0000 0273 2000 1060 Bank Spółdzielczy
Wielopole Skrzyńskie, w kasie Urzędu Gminy p.24 II piętro lub u inkasentów wsi w wyznaczonych
terminach. W tytule przelewu należy podać dane osoby składającej deklarację (nazwisko, imię oraz
adres).
Informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w
Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim tel. 17 2214463 oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy w zakładce Ochrona Środowiska i odpady komunalne.

