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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2013
Związek Międzygminny Obra informuje:

Odpady od 1 lipca 2013 r. inaczej!
W dniu 1 lipca 2013 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach /Dz. U. z 2013 r. poz.228, t.j./. Na mocy
zawartych w niej przepisów, w każdej polskiej gminie zorganizowany zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, podobny do tego,
jaki od 1997 r. obowiązuje w naszej gminie.
Co zmieni się od 1 lipca 2013 r.?
Do 30 czerwca br. po nasze odpady będzie przyjeżdżała śmieciarka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. Zebrane z kubłów i worków odpady komunalne zmieszane, czyli nasze popularne śmieci, trafią na składowisko w Powodowie. Od 1 lipca 2013 r. po nasze odpady podjedzie śmieciarka będąca własnością operatora, który wygra przetarg na obsługę wywozu śmieci z naszych nieruchomości.
Odpady komunalne zmieszane muszą być w pojemnikach – operator nie odbierze
śmieci w workach! Wszystkie zebrane odpady przekazane zostaną – poprzez stację
przeładunkową w Powodowie - do centrum zagospodarowania odpadów, które zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami dla naszego regionu zostało ustalone w Piotrowie Pierwszym. Właściciele, użytkownicy, dzierżawcy nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej będą mieli zapewniony odbiór odpadów
komunalnych z posiadanych pojemników jeden raz na dwa tygodnie. Oplata za gospodarowanie odpadami naliczona będzie w oparciu o liczbę osób przebywających/
zamieszkujących daną nieruchomość. Jej wysokość ustalona będzie w oparciu o dane
zawarte w deklaracji, składanej obowiązkowo przez każdego właściciela do 31 marca
2013 r. Wysokość tej opłaty dla deklarujących segregowanie odpadów wynosić będzie 9,90 zł/m-c/mieszkańca, zaś dla niesegregujących - 12,90 zł/m-c/mieszkańca.
Złożoną deklarację będzie można zmieniać, dokonując obowiązkowej korekty w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany danych w niej zawartych. Każdy właściciel
nieruchomości zamieszkałej deklarujący chęć segregowania odpadów a mieszkający
poza osiedlami budownictwa wielorodzinnego (wysokiego) otrzyma nieodpłatnie,
dostarczone przez operatora odbierającego śmieci dwa rodzaje worków: żółte i niebieskie. Do worka żółtego należy zbierać: tworzywa sztuczne, czyli popularny plastik,
metale i opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po mleku, po żywności płynnej.
Do worka niebieskiego wkładamy: papier, tekturę i zużytą odzież.
Opakowania szklane wrzucać będziemy tak jak do tej pory do rozmieszczonych na
terenie gminy pojemników na szkło, umieszczonych w gniazdach recyklingowych
odpowiednio: szkło bezbarwne do pojemnika białego, szkło kolorowe do pojemnika
zielonego. Nie zmieni się system zbiórki przeterminowanych a nie zużytych leków (do
specjalnych pojemników w aptekach) oraz baterii – do pojemników zlokalizowanych
w budynkach użyteczności publicznej, sklepach sprzedających baterie oraz szkołach.

Jednocześnie, z dniem 1 lipca br. z obszarów wiejskich i budownictwa jednorodzinnego w Wolsztynie zostaną zabrane z punktów segregacji pojemniki na tworzywa i papier. Kompletne gniazda recyklingowe w dalszym ciągu pozostaną na osiedlach budownictwa wysokiego.
Opłatę za gospodarowanie odpadami każdy właściciel nieruchomości będzie wnosił
do 15 każdego miesiąca za miesiąc bieżący na podstawie blankietu wpłat z indywidualnym numerem konta, otrzymanego od organizatora systemu, czyli od Związku Międzygminnego „Obra”. W deklaracji właściciel nieruchomości zdecyduje czy opłatę tę
zamierza uiszczać przelewem czy za pośrednictwem inkasenta.
Jak często odbierane będą odpady komunalne?
Gromadzone w pojemnikach odpady komunalne zmieszane odbierane będą 1 raz na
2 tygodnie. Worki żółte z zebranym selektywnie plastikiem (tworzywami) i opakowaniami wielomateriałowymi odebrane zostaną raz w miesiącu, worki niebieskie z wysegregowana makulaturą, tekturą i odzieżą – odebrane zostaną raz na dwa miesiące.
Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz worków z selektywnej zbiórki zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości, po
wybraniu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego operatora,
który będzie świadczył usługi wywozowe.
Bardzo ważnym dokumentem jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami. Deklarację wypełnia każdy właściciel nieruchomości i składa ją do Związku
Międzygminnego „Obra” Berzyna 6 (siedziba PGK Wolsztyn). Instrukcję jej wypełniania zamieszczamy poniżej.
INSTRUKCJA wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
Załącznik nr 1
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym dla:
- właścicieli gospodarstw rolnych i uzyskujących dochody z działów specjalnych;
- właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie jest
prowadzona działalność gospodarcza, w wyniku której powstają odpady komunalne;
- właścicieli domków letniskowych, w których jego użytkownicy zamieszkują cały rok.
UWAGA: jeżeli osoba jest właścicielem więcej niż jednej wyodrębnionej nieruchomości deklarację składa dla każdej nieruchomości oddzielnie!!!
Pkt 2 – Cel złożenia deklaracji- Zaznaczamy kwadrat z podpisem „złożenie deklaracji”.
Wyjaśnienie: wymóg złożenia deklaracji wynika z zapisu art. 6n ust.1 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). W związku z tym, że
nowy system gospodarowania odpadami wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r ,
należy w terminie do 31 marca 2013 po raz pierwszy złożyć deklarację.
Po tym terminie obowiązek złożenia deklaracji będzie wynikał w sytuacji:

- zamieszkania pierwszego mieszkańca, wtedy zaznaczamy kwadrat z podpisem
Uwaga: za worki do segregacji i odbiór odpadów wysegregowanych na nieruchomo- „złożenie deklaracji”;
ściach zamieszkałych nie będą pobierane dodatkowe opłaty.
- wystąpienia zmian na nieruchomości związanych np. z : zmianą liczby mieszkańców,
rozpoczęciem działalności gospodarczej, zmianą właściciela nieruchomosci, wtedy w
terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany właściciel nieruchomosci ponownie składa deklarację zaznaczając kwadrat z podpisem „korekta deklaracji”.
Pkt 3—Wypełniający zaznacza właściwy kwadrat znakiem „X”; pod pojęciem użytkownik rozumie się także zarządzającego nieruchomością.
Pkt 5—Właściciel nieruchomosci składa oświadczenie zaznaczając właściwy kwadrat,
czy podejmie się obowiązku segregacji w swoim gospodarstwie domowym.
Pkt 6—Właściciel nieruchomości znakiem „X” zaznacza sytuację właściwą dla jego
nieruchomosci.
Pkt 7—Właściciel nieruchomości oświadcza ile osób zamieszkuje na nieruchomości,
odnosząc tę liczbę do ilości osób zameldowanych na stałe lub tymczasowo. Następnie
zaznacza ilość pojemników, wraz z ich pojemnością, która jest niezbędna do wywozu
odpadów w cyklu 1 raz co 14 dni w miesiącu.
UWAGA: obowiązują minimalne ilości pojemników tj 1 pojemnik o pojemności
110/120 l na 6 osób. Powyżej 6 osób – 2 pojemniki o poj. 10l lub 1 x 240l.

