Szanowny Mieszkańcu Gminy Wągrowiec,
tą drogą informuję Cię, że
od 1 lipca 2013r. w całym kraju zacznie obowiązywać
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi !!!
Jak będzie działał system gminny?

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami od 1 lipca 2013r. w gminach zacznie obowiązywać nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi. W nowym systemie każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, będzie
wnosił do Gminy opłatę, która zastąpi dotychczasowe rozliczenia z firmami wywozowymi. W przypadku mieszkańców
zabudowań wielolokalowych, należących do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni itp., opłaty będą wnoszone na rzecz
Zarządzającego, który to następnie w imieniu jej mieszkańców dokona wpłaty do Urzędu Gminy Wągrowiec. Należy zatem
pamiętać o rozwiązaniu dotychczasowej umowy, w celu uniknięcia podwójnych płatności. Odbiór odpadów komunalnych na
nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady będzie odbywał się jak dotychczas na podstawie umów
indywidualnych zawartych pomiędzy właścicielem, a przedsiębiorcą oferującym takie usługi.
Gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który będzie odbierał zarówno zmieszane odpady komunalne, jak
i odpady zbierane przez mieszkańców w sposób selektywny.

Opłaca się segregować odpady
Rada Gminy Wągrowiec dokonała wyboru metody naliczania opłaty za odbieranie odpadów, która uzależniona jest od
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. O sposobie gromadzenia odpadów zadecyduje właściciel nieruchomości,
w deklaracji składanej do Urzędu Gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/218/2012 z dnia 29 października 2012r.
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. Nr 5119.) stawka opłaty za odpady wynosi 14,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca. Warto
będzie segregować odpady, bowiem właściciel nieruchomości, który zadeklarował i prowadzi zbieranie odpadów w sposób
selektywny zapłaci jedynie 8,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca. W ramach opłaty, właścicielom nieruchomości, którzy
zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów zostaną dostarczone worki lub pojemniki (w zabudowie wielorodzinnej) do
segregacji odpadów. Odpady segregowane w sposób nieprawidłowy, będą traktowane jak odpady zmieszane, a ich
właścicielowi zostanie naliczona wyższa opłata. Wyższa opłata zostanie naliczona również temu właścicielowi nieruchomości,
który zadeklarował prowadzenie segregacji odpadów, a mimo to w jego pojemniku na odpady zmieszane, stwierdzi się odpady
z frakcji podlegającej obowiązkowej segregacji. Kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów będą prowadzić
pracownicy firmy wywozowej oraz upoważnieni pracownicy Gminy.

Konieczne będzie złożenie deklaracji

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest do 20 czerwca 2013 r. złożyć w
Urzędzie Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 (osobiście lub za pośrednictwem poczty) deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych, konieczne będzie złożenie w terminie 14 dni
zaktualizowanej deklaracji, ze wskazaniem przyczyn zmiany. W przypadku nie złożenia deklaracji, wysokość należnej opłaty
zostanie określona w drodze decyzji, na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość pomnożoną przez
opłatę podstawową tj. 14,00 od jednego mieszkańca na miesiąc. W przypadku wspólnot i spółdzielni deklaracje przekażą
zarządzający wspólnotami i spółdzielniami.

Za co zapłacimy?

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu, na które będą się składały:
odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
obsługa administracyjna systemu.
Informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie obejmuje zakupu lub dzierżawy pojemników na
odpady zmieszane. Zgodnie z Art.5 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik
służący do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania go w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wągrowiec nr XXXII/255/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. jednemu mieszkańcowi przysługuje
ok. 40 l objętości pojemnika, oznacza to, że gospodarstwo domowe liczące od 1 do 3 osób powinno wyposażyć nieruchomość
w pojemnik do 120 l, od 4 do 6 osób w pojemnik do 240 l itd. Firma wywozowa umożliwi mieszkańcom zakup lub dzierżawę w/w
pojemnika.

Kiedy dokonać płatności?
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami, tj. za miesiąc lipiec 2013 roku, należy uiścić w terminie do 15
sierpnia 2013 roku. Opłatę za gospodarowanie odpadami określoną w deklaracji, należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy
Wągrowiec, przelewem na rachunek bankowy nr 57 8959 0001 0000 1270 2000 0010, lub za pośrednictwem inkasa (sołtysa),
bez wezwania, zawsze do 15 następnego miesiąca.

Zachęcamy do kompostowania odpadów biodegradowalnych!

Preferowaną formą zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest ich kompostowanie na terenie własnej nieruchomości.
Pozwoli to na zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu, a właścicielom nieruchomości dostarczy taniego i zdrowego nawozu
organicznego.
Szczegółowe zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, określone w drodze uchwał Rady Gminy
Wągrowiec, zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Wągrowiec www.gminawagrowiec.pl
Kontakt: Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel: 67 26 80 800, 67 26 80 809, fax: 67 26 80 803

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Worki z odpadami, wypełnione co najmniej do połowy, należy wystawiać przed posesję
w dniach selektywnej zbiórki określonych w harmonogramie.

ŻÓŁTY WOREK LUB
POJEMNIK NA TWORZYWO
SZTUCZNE
Do żółtego wrzucamy:
plastikowe butelki po napojach typu
PET,
plastikowe butelki po kosmetykach i
środkach czystości;
(butelki muszą być czyste, odkręcone i
zgniecione !);
czyste opakowania po żywności,
(woreczki foliowe, pudełka po
jogurtach, margarynach itp.)

Do żółtego nie wrzucamy:
zanieczyszczonych opakowań po olejach.,
odpadów innych niż wymienione.

BIAŁY WOREK LUB
POJEMNIK NA SZKŁO
BEZBARWNE
Do białego wrzucamy:
czyste bezbarwne butelki i słoiki bez
nakrętek, kapsli.

Do białego nie wrzucamy:

szyb samochodowych, szkła okularowego,
żarówek, ceramiki, szkła okiennego.

NIEBIESKI
WOREK LUB POJEMNIK
NA PAPIER

Do niebieskiego wrzucamy:
gazety, czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
książki, tekturę i kartony.

Do niebieskiego nie wrzucamy:

BRĄZOWY WOREK
LUB POJEMNIK NA
BIOODPADYODPADY ZIELONE
Do brązowego
ZZIEL
wrzucamy:
części roślin pochodzące z
pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, parków (skoszoną
trawę, liście, gałęzie, trociny).

zabrudzonego, tłustego papieru, Do brązowego nie wrzucamy:
odpadów zawierających mięso
np. śniadaniowego, do pieczenia,
lub kości zwierzęce;
tłustych tacek po grillowaniu itp.
odchodów zwierzęcych;
papieru połączonego
odpadów kuchennych takich
z innymi materiałami
jak : resztki żywności , obierki
(np. kartonów po sokach).
z owoców i warzyw, fusy po
kawie i herbacie, skorupki jaj.

CZARNY WOREK LUB
POJEMNIK NA ODPADY
WIELOMATERIAŁOWE
Do czarnego wrzucamy:
opakowania po sokach, mleku
(tzw. Tetra-pack);
opakowania po przyprawach,
zupkach, tabletkach.

Ponadto selektywnie należy zbierać:
metal,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe,
budowlane,
baterie i akumulatory,
chemikalia i przeterminowane leki,
opony.
Te odpady będą odbierane podczas mobilnych zbiórek lub
w wyznaczonych
punktach
na
terenie
gminy,
zgodnie
z harmonogramem przekazywanym w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZIELONY WOREK LUB
POJEMNIK NA SZKŁO
KOLOROWE
Do zielonego wrzucamy:
czyste, bez zakrętek i kapsli
szkło kolorowe po piwie,
winie itp.

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy
wszystkie inne niż wcześniej wymienione odpady
tj., te które nie nadają się do segregacji prowadzonej
zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

