ABC w zakresie gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013 r.
1. Do dnia 30 czerwca br. zostaną podstawione pojemniki na każdą nieruchomość, której
właściciel złożył w tut. Urzędzie deklarację.
2. Pojemniki na odpady zmieszane oznaczone będą nadrukiem z danymi organizatora zbiórki
oraz podmiotu realizującego zbiórkę odpadów.
3. Odpady zmieszane oraz wysegregowane będą odbierane w każdej ilości bez wprowadzania
limitów.
4. Właściciele nieruchomości z których zostały zabrane pojemniki w m-cu czerwcu mają do
wyboru 2 rozwiązania:
a) mogą gromadzić odpady w workach i wystawić do odbioru zgodnie z harmonogramem w
miesiącu lipcu br.,
b) mogą zgłosić dodatkowy wywóz u dotychczasowego operatora z którym była podpisana
umowa na wywóz odpadów, za dodatkową opłatą.
5. Razem z pojemnikami zostaną dostarczone harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych i
harmonogramy odpadów segregowanych.
6. Harmonogramy będą oddzielne dla odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych.
7. Właściciele nieruchomości w dniu wywozu odpadów winni wystawić pojemniki lub worki
przed posesję w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla osób trzecich i ruchu
drogowego.
8. Odpady zmieszane będą odbierane od właścicieli nieruchomości z częstotliwością 1 raz w
miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i 1 raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej.
9. Odpady segregowane będą odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu zarówno w
zabudowie jednorodzinnej jak i w zabudowie wielolokalowej.
10. Do segregacji będą przeznaczone 2 rodzaje worków:
a) zielone- z przeznaczeniem na szkło,
b) żółte – z przeznaczeniem na plastik, papier, opakowania wielomateriałowe, opakowania
metalowe.
11. Każdy worek oznaczony będzie nadrukiem z informacją, jakie odpady do worka można
wrzucać i jakich odpadów wrzucać nie należy.
12. System workowy w przypadku odpadów segregowanych stosowany będzie w zabudowie
jednorodzinnej.
13. W zabudowie wielolokalowej segregacja będzie prowadzona w systemie pojemnikowym.
14. Przy ul. Pocztowej 14 w Łazach będzie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych – PSZOK- do którego bezpłatnie można dostarczyć od 1 lipca br:
 przeterminowane leki i chemikalia,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyte opony,
 tekstylia, ubrania,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady zielone i ulegające biodegradacji.
15. Odbiór i zagospodarowanie gruzu odbywać się będzie za dodatkową odpłatnością.

16. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji, po dniu 1 lipca będą
wszczęte postępowania administracyjne narzucające stawkę za odbiór odpadów w wyższej
wysokości tzn. tak jak w przypadku braku segregacji.

17. Stawka „opłaty śmieciowej” ulega zmianie:


w przypadku prowadzenia segregacji wysokość opłaty wynosić będzie 5,50 zł od
osoby/miesiąc,
 w przypadku braku segregacji wysokość opłaty wynosić będzie 11 zł od
osoby/miesiąc,
 w przypadku rodzin wielodzietnych, w ramach „Programu wsparcia dla rodzin 3+”
zostanie wprowadzona ulga w wysokości 20% dla każdej osoby.
18. Zmiana stawki „opłaty śmieciowej „ nie będzie wymagać złożenia korekty deklaracji.

