Deklaracja

Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Mieszkańcy są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanych
na podstawie składanych deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (termin
złożenia I deklaracji do dnia 30 kwietnia 2013 r.). Druk deklaracji można pobrać: w urzędzie
gminy - pokój 105, u sołtysa wsi, ze strony internetowej urzędu gminy.
Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, to wójt wyda decyzję naliczającą wymiar opłaty
wyższej.

Opłata

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, będzie stanowić iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz
stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały, tj. 8 zł za odpady zbierane selektywnie. Ostateczna
stawka będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

NOWY
SYSTEM

GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W GMINIE RUDZINIEC

Opłata ta będzie zawierała:
•
•
•
•
•

•
•

•

koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, odpadów
zbieranych selektywnie, tj.:
jeden raz w miesiącu odpadów segregowanych (papier, szkło, tworzywa sztuczne
i metal),
dwa razy w miesiącu odpadów zmieszanych,
dwa razy w miesiącu odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji,
w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
koszty dostarczania pojemników, tj.: 1 pojemnik 120l na odpady zmieszane na 4 osoby,
1 worek zielony na szkło w przeliczeniu na 2 osoby, 1 worek żółty na tworzywa sztuczne
i metale w przeliczeniu na 2 osoby, 1 worek niebieski na papier w przeliczeniu na 4 osoby
i 1 worek brązowy na odpady zielone i biodegradowalne w przeliczeniu na 4 osoby.
Większa ilość odpadów w pojemnikach i workach będzie odbierana w ramach opłaty,
jednak dodatkowe pojemniki /worki/ należy zakupić.
koszty odbioru, w ramach tzw. wystawek, 1 raz w roku zużytego sprzętu elektrycznego,
elektronicznego i opon oraz 2 razy w ciągu roku mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych;
koszty utrzymania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, który będzie
mieścił się w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 2, tzw. „Folwark”, gdzie będzie można
dostarczyć nadmiar odpadów segregowanych, dodatkowo odpady wielkogabarytowe,
opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
oraz koszty administracyjne związane z obsługą całego systemu.

Jeżeli mieszkaniec nie zechce segregować odpadów to miesięczna stawka opłaty będzie
wynosiła 14 zł od osoby. Ostateczna stawka będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie kwartalnie
w łącznej wysokości za trzy miesiące, w terminach: do 15 marca za I kwartał; do 15 maja za II
kwartał; do 15 września za III kwartał; i do 15 listopada za IV kwartał.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 września 2013r. Opłaty będzie można
wpłacać: u inkasentów (sołtysów), w kasie Urzędu Gminy w Rudzińcu lub przelewem na konto
gminy (numer rachunku bankowego 32845410242008004145880002)

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudziniec !
Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu dostosowanie
obowiązujących w Polsce przepisów do uregulowań stosowanych w krajach Unii Europejskiej.
Gmina Rudziniec jest ustawowo zobowiązana wprowadzić w życie nowy system, do
którego muszą solidarnie przystąpić wszyscy Mieszkańcy. Przyjęcie takiego rozwiązania
przyczyni się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku oraz do
wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów zanieczyszczających środowisko.
Nowy system zaczyna funkcjonować – z dniem 1 lipca 2013 r.
Wtedy to gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w
zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Rada Gminy oraz Wójt Gminy Rudziniec wyrażają obawę przed znacznym wzrostem
kosztów oraz zaistnieniem wielu nowych obowiązków dla Mieszkańców z tytułu nowego
prawa. Zostaną podjęte jednak wszelkie starania, aby opłaty za gospodarowanie odpadami
wzrosły w jak najmniejszym stopniu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na
stronie internetowej Gminy Rudziniec:
www.rudziniec.pl
w zakładce ochrona środowiska
Jeżeli chcecie państwo dodatkowych
wyjaśnień proszę dzwonić pod nr
tel. 32 4000783
lub proszę pisać na adres
srodowisko@rudziniec.pl

Jak segregować odpady w Gminie Rudziniec?
Szkło
Worek lub
pojemnik zielony
Wrzucamy
•
•
•
•
•
•

butelki ze szkła
szklanki
słoiki
szklane
podstawki
i talerze
szklane wazony
szklane
opakowania po
kosmetykach.

Worek lub
pojemnik żółty

Nie wrzucamy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papier
i opakowania
wielomateriałowe

Tworzywa sztuczne
i drobny metal

ceramiki
żarówek
naczyń i szkła
żaroodpornego
luster
szkła okiennego
porcelany
szyb
samochodowych
lamp neonowych
reflektorów
szkła
okularowego
ozdób
choinkowych
ekranów
telewizyjnych
kryształów
doniczek
zniczy

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem. Wrzucaj
czyste opakowania, zdejmij zakrętkę, lub
pokrywkę. Zerwij etykietę

Wrzucamy
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

puste i
odkręcone
butelki
plastikowe
plastikowe
opakowania
plastikowe
zakrętki;
kawałki rur PCV
folie i torebki
z tworzyw
sztucznych;
puszki po
napojach,
konserwach;
drobny złom
metale kolorowe,
kapsle,
metalowe
nakrętki

Worek lub
pojemnik niebieski

Nie wrzucamy
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Odpady zielone
i kuchenne ulegające
biodegradacji

opakowań
po olejach
spożywczych
czy silnikowych,
smarach;
gumy;
butelek
z jakąkolwiek
zawartością;
puszek po
farbach
opakowań po
aerozolach,
lekach;
opakowań
po środkach
chwasto- czy
owadobójczych,
sprzętu AGD.
baterii,
zabawek

Wrzucaj czyste opakowania. Zgnieć butelki,
puszki przed wrzuceniem

Wrzucamy
•
•
•
•
•
•
•

gazety, książki,
katalogi, zeszyty;
papierowe torby i
worki;
papier szkolny,
biurowy;
kartony i tekturę
oraz zrobione z
nich opakowania
opakowania po
mleku,
i napojach
opakowania po
przyprawach itp.
opakowania po
lekach
i pigułkach

Worek lub
pojemnik brązowy

Nie wrzucamy
•

•
•
•

•
•

tłustego i
zabrudzonego
papieru (np.
papierowe
opakowania
po maśle,
margarynie,
twarogu,
kalek, papieru
termicznego
i faksowego;
tapet;
odpadów
higienicznych
(np. waciki,
podpaski,
pieluchy
jednorazowe)
worków po
cemencie i
zaprawach
papieru do
pieczenia

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika
usuń wszystkie zszywki inne elementy
metalowe lub plastikowe.

Wrzucamy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

owoce
warzywa
obierki
pieczywo
fusy po kawie
i herbacie;
liście
skoszoną trawę
odpady z
ogrodów
drobne gałęzie,
trociny

Nie wrzucamy
•
•
•
•
•
•
•
•

worków
foliowych
przedmiotów
metalowych
elementów
szklanych
resztek grejpfruta
(niszczy florę
bakteryjną)
odchodów
zwierzęcych,
piasku dla kotów
popiołu z
kominka lub
pieca
niedopałków
papierosów
(petów)
odpadów, które
zawierają mięso
lub kości.

Dopuszcza się, aby odpady ulegające
biodegradacji zbierać i gromadzić na
przydomowych kompostownikach

Wszystko co nie uda się zakwalifikować do odpadów zbieranych selektywnie, a nie jest odpadem niebezpiecznym,
wrzucamy do pojemnika metalowego lub plastikowego na odpady zmieszane.

