Nowy System Gospodarki Odpadami
Z dniem 1 stycznia 2012 roku wesz a w ycie uchwalona 1 lipca 2011 r. ustawa
o zmianie ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci
i porz dku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),
która zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi.
ównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie sk adowania na sk adowiskach
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegaj cych biodegradacji, zwi kszenie udzia u
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szk a, tworzyw sztucznych, metali),
zmniejszenie ilo ci dzikich wysypisk oraz procederu palenia mieci w domowych kot owniach.
Na terenie Gminy W chock nowy system gospodarowania odpadami, zacznie funkcjonowa
od dnia 1 lipca 2013 r.
Gmina W chock przejmie odpady ze wszystkich nieruchomo ci zamieszka ych, a w ciciele tych
nieruchomo ci b
ponosili op at na rzecz gminy, za odebrane z gospodarstwa domowego odpady
komunalne. W ramach dokonanej op aty zostanie odebrana ka da ilo odpadów wystawiona przez
mieszka ców.
Wp ywy z op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone zostan na:
• funkcjonowanie systemu, obejmuj ce koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych;
• koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
• koszty obs ugi administracyjnej systemu.
W przypadku nieruchomo ci niezamieszka ych (firmy, instytucje, prowadz cy dzia alno
gospodarcz , w ciciele dzia ek letniskowych), w ciciele zobowi zani s gospodarowa odpadami
komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli maj obowi zek zawarcia umowy z podmiotem
uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.
Zasady funkcjonowania nowego systemu okre lone zosta y w uchwa ach Rady Miejskiej
w W chocku, dost pnych na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info.
Podstawow uchwa w zakresie gospodarowania odpadami jest Regulamin utrzymania czysto ci
i porz dku na terenie Gminy W chock przyj ty Uchwa Nr XXIX/146/2012 Rady Miejskiej
w W chocku z dnia 17 grudnia 2012 r., który precyzuje obowi zki mieszka ców naszej gminy
w zakresie utrzymania czysto ci, sposobu i zakresu selektywnej zbiórki odpadów, rodzaju
pojemników i cz stotliwo ci ich opró niania.
Kolejnymi obowi zkowymi uchwa ami przyj tymi przez Rad Miejsk w W chocku s :
Uchwa a Nr XXIX/147/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie okre lenia szczegó owego
sposobu i zakresu wiadczenia us ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w cicieli
nieruchomo ci po onych na terenie Gminy W chock i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczon przez w ciciela nieruchomo ci op at za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
Uchwa a Nr XXXVI/194/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, cz stotliwo ci i trybu
uiszczania op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarz dzenia poboru tej op aty
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okre lenia wysoko ci wynagrodzenia za inkaso;
Uchwa a Nr XXXIV/179/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej op aty;
Uchwa a Nr XXXIV/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysoko ci op at za gospodarowania odpadami komunalnymi sk adanej przez w cicieli
nieruchomo ci na terenie Gminy W chock.
Termin z enia pierwszej deklaracji okre lono do dnia 31 maja 2013 r. W ciciel nieruchomo ci
w deklaracji b dzie musia wskaza liczb osób tworz cych gospodarstwo domowe, sposób
gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczy miesi czn stawk op aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany wysoko ci stawki op aty lub liczby mieszka ców zamieszkuj cych
nieruchomo nale y ponownie z
deklaracj , w terminie 14 dni. Ponadto deklaracj sk ada
si w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo ci pierwszego mieszka ca lub
powstania na danej nieruchomo ci odpadów komunalnych.

W przypadku zadeklarowania oraz przekazywania do odbioru odpadów segregowanych op ata
wynosi:
11,00 z na miesi c od gospodarstwa domowego zamieszka ego przez 1 osob ,
22,00 z na miesi c od gospodarstwa domowego zamieszka ego przez 2 i wi cej osób.
W przypadku przekazywania do odbioru odpadów bez prowadzenia segregacji op ata wynosi:
22,00 z na miesi c od gospodarstwa domowego zamieszka ego przez 1 osob ,
44,00 z na miesi c od gospodarstwa domowego zamieszka ego przez 2 i wi cej osób.
Ustalon op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi si raz na kwarta , w cznej
wysoko ci za trzy miesi ce kalendarzowe, w nast puj cych terminach:
1) za I kwarta do 15 marca danego roku;
2) za II kwarta do 15 maja danego roku;
3) za III kwarta do 15 wrze nia danego roku;
4) za IV kwarta do 15 listopada danego roku.
Wraz z wej ciem w ycie nowego systemu gospodarowania odpadami (1 lipca 2013 r.), pierwsz
op at za m-ce lipiec, sierpie i wrzesie nale y wnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 wrze nia 2013 r.
ciciel nieruchomo ci uiszcza op at bez wezwania, wp at gotówkow
w kasie Urz du Miasta i Gminy w W chocku lub przelewem na rachunek bankowy UMiG
w W chocku w Banku Spó dzielczym w W chocku nr 47 8523 0004 0000 0039 2000 0011.
Na terenie miejscowo ci Rataje, W glów, Wielka Wie , Parszów, Marcinków op at mo na ui ci
u wyznaczonych inkasentów – so tysów.
Nowy system k adzie du y nacisk na selektywn zbiórk odpadów, dlatego op ata za odbiór
odpadów w przypadku prowadzenia segregacji jest ni sza. Na terenie Gminy W chock ustalony
zosta system selektywnej zbiórki odpadów „u ród a" na posesji, przy wykorzystaniu
pojemników i worków, tj.:
Odpady zmieszane odbierane b
w pojemnikach, które w celu ich identyfikacji, nale y oznaczy
numerem posesji. Odpady te b
odbierane z cz stotliwo ci jeden raz w miesi cu.
Cz stotliwo odbioru pozosta ych odpadów komunalnych ustalono: jeden raz w miesi cu – papier,
tektura, opakowania wielomateria owe, tekstylia, drewno, tworzywa sztuczne, metale;
jeden raz na kwarta – szk o.
Aby p aci ni sz stawk op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale y prowadzi
selektywne zbieranie odpadów z podzia em na:
tworzywa sztuczne i metale (worek kolor ty),
opakowania szklane (worek kolor zielony),
papier i tektura, opakowania wielomateria owe, tekstylia i drewno (worek kolor niebieski).
Odpady komunalne takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zu yty sprz t
elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne, odbierane b
sprzed posesji, tzw.
„wystawka” 1 raz w roku.
Odpady komunalne pochodz ce z drobnych remontów prowadzonych przez mieszka ców we
asnym zakresie (nie zawieraj ce odpadów niebezpiecznych) oraz odpady zielone (skoszona
trawa, li cie, drobne ga zie) mo na b dzie dostarczy , po wcze niejszym uzgodnieniu
z pracownikiem Urz du, do punktu zbierania zlokalizowanego w W chocku przy ul. B onie.
Miejscem zbierania przeterminowanych leków b , O rodek Zdrowia w W chocku i O rodek
Zdrowia w Parszowie, w których ustawione zostan ogólnodost pne pojemniki na zbiórk tych
odpadów.
Miejscem zbierania zu ytych baterii i akumulatorów ma ogabarytowych b
ogólnodost pne
pojemniki ustawione w Urz dzie Miasta i Gminy w W chocku oraz w szko ach.
Szczegó owe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz instrukcje segregowania odpadów
dostarczone zostan indywidualnie wszystkim mieszka com.
Informacje dotycz ce gospodarowania odpadami mo na uzyska
w W chocku - pokój nr 2 lub pod numerem telefonu 41 27 36 132.

w Urz dzie Miasta i Gminy

Rodzaj pojemnika/worka

Zanim wrzucisz do worka:
usu resztki produktów
zgnie opakowanie

Zanim wyrzucisz do worka:
usu resztki produktów
usu kapsle, korki, zakr tki

opakowania wielomateria owe
tekstylia, drewno, tektura

Zanim wrzucisz do worka:
usu resztki produktów
kartony, torebki z na p asko
lub wype nij papierem

Co wrzucamy?

Czego wrzuca nie wolno!

otwarte i zgniecione plastikowe
butelki po napojach typu PET,
opakowania po chemii gospodarczej
(p ynach do prania, p ukania, mycia,
szamponach, myd ach w p ynie, itp),
pojemniki po artyku ach sypkich,
folie opakowaniowe, worki i torebki
foliowe, reklamówki,
ta my, sznurki, linki z tworzyw
sztucznych,
kawa ki rur lub z czek PCV, PET,
metale (puszki Al, Fe, opakowania
po konserwach, napojach itp.),
drobny z om elazny, metale
kolorowe, gwo dzie, rubki, wiert a.

pojemników z zawarto ci ,
tworzyw piankowych
i styropianu,
puszek i opakowa
zabrudzonych rodkami
chemicznymi (np. farbami,
lakierami, olejami),
pojemników po nawozach
i rodkach ochrony ro lin,
opakowa po aerozolach,
kabli,
baterii,
pampersów.

czyste opakowania ze szk a bia ego,
zielonego, br zowego, tj. butelki,
oiki, szklanki, kieliszki, wazony,
itp.,
st uczk szklan woln od
zanieczyszcze metalami
i tworzywami,
szklane opakowania po
kosmetykach bez zanieczyszcze
metalowych i plastikowych.

butelek i s oików
z zawarto ci ,
ceramiki (porcelany, fajansu,
naczy typu arko, talerzy,
doniczek),
szk a aroodpornego,
szk a z okularów ,
szk a budowlanego
(okiennego, zbrojonego),
szyb samochodowych,
luster, kryszta ów, ozdób
choinkowych,
arówek, wietlówek, lamp.

gazety, czasopisma, ulotki
reklamowe,
papier do pisania, ksi ki, zeszyty,
torebki papierowe,
pud a z tektury,
inne opakowania tekturowe,
suche opakowania typu Tetra Pak
(wykonane z co najmniej dwóch
surowców: papier + folia, plastik +
metal) np. kartony po mleku,
napojach, sokach,
opakowania po kosmetykach
w aerozolu,
tekstylia,
drewno.

zabrudzonego lub mokrego
papieru,
zanieczyszczonych opakowa
po materia ach budowlanych,
np. cemencie, gipsie, kleju, itp.
papierów higienicznych,
pampersów.

Odpady wielkogabarytowe: sto y, kanapy, szafy,
ka, krzes a, sofy, dywany, wyk adziny, wózki
dzieci ce, materace, pierzyny, rowery, zabawki du ych rozmiarów, opony samochodowe itp.UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALE
wszelkiego rodzaju cz ci budowlane i sanitarne
takie jak deski, belki, panele, ramy okienne, drzwi, p oty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub
sp uczki, grzejniki, p ytki, rolety jak równie cz ci samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe.
Zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny: kompletne nieu ywane, przestarza e lub zepsute pralki,
lodówki, komputery, telewizory, sprz t audio, elazka, telefony, wiertarki i inne sprz ty elektryczne
i elektroniczne, wietlówki i arówki energooszcz dne.
Odpady niebezpieczne: baterie i akumulatory, zu yte wietlówki, lampy fluorescencyjne, termometry
zawieraj ce rt , pozosta ci farb, tuszy, lakierów, ywic, lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników,
w tym opakowa po tych rodkach, pozosta ci rodków chemii gospodarczej zawieraj cej
substancje niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa, rodki do impregnacji drewna, oleje mineralne
i syntetyczne, benzyny, w tym opakowania po tych rodkach.
Odpady remontowe (pochodz ce z drobnych remontów prowadzonych przez mieszka ców we
asnym zakresie): gruz, p ytki, cz ci budowlane i sanitarne.
Odpady zielone: obierki, odpady z ogrodów, li cie, skoszona trawa, drobne ga zie.

