Zmiany w systemie odbioru śmieci od 1lipca 2015r.
Otrzymacie Państwo nowy harmonogram odbioru śmieci na okres od 1.07.2015r do
30.06.2016r., dodatkowe kody na śmieci segregowane i zmieszane oraz pakiet worków na
śmieci segregowane.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.
Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował się że śmieci będą segregowane ponosi niższą
opłatę tj. 3,60 zł miesięcznie od 1 mieszkańca i winien się z tego obowiązku wywiązywać.
Apelujemy o właściwą segregację wg zasad opisanych na odwrocie!
Koszt wywozu i utylizacji śmieci w workach czarnych jest dwukrotnie wyższy od kosztu
wywozu odpadów segregowanych, dlatego do worków czarnych należy wrzucać tylko te
śmieci, których nie da się posegregować.
Brak właściwej segregacji odpadów może spowodować konieczność podniesienia
podstawowej opłaty śmieciowej.
Nie będą wydawane worki czarne na śmieci zmieszane.
Od 1 lipca 2015r. w worki czarne należy zaopatrzyć się kupując w dowolnym sklepie (zwykłe
worki bez oznaczenia firmy), naklejając na nich kod z napisem - ZMIESZANE.
Worki oraz kody, które pozostały mieszkańcom są nadal aktualne (nie zmienia się
przedsiębiorca odbierający odpady).
1. Kody z napisem - SEGREGOWANE do naklejania
na worki
z odpadami
posegregowanymi, o kolorze :
- zielonym (szkło)
- żółtym (plastik)
- niebieskim (papier, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe)
- czerwonym (metal, puszki aluminiowe, drobny złom)
- brązowym (odpady kuchenne i ogrodowe)
2. Kody z napisem – ZMIESZANE do naklejania na worki z odpadami zmieszanymi,
o kolorze - czarnym (przeznaczony na pozostałe odpady, których nie da się posegregować)
Firma odbierająca odpady zobowiązana będzie do odbioru wyłącznie tych worków, które będą
oznaczone odpowiednim kodem.
W przypadku braku kodu worki z odpadami nie zostaną odebrane!
Zastosowanie kodów kreskowych umożliwia sprawną realizację wymogów nałożonych ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zarówno przez mieszkańców jak i firmę
odbierającą odpady. W sposób jednoznaczny można stwierdzić, kto wystawił odpady i czy
właściwie je posegregował.
Worki napełniamy w całości, naklejamy kod i wystawiamy w dniu odbioru do godz. 7°° rano!

Obowiązek aktualizacji danych do „opłaty śmieciowej”
„Opata śmieciowa” dla danej nieruchomości jest zależna od liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość, dlatego przypominamy o obowiązku bieżącej aktualizacji danych
zawartych w złożonej deklaracji.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy
Wielopole Skrzyńskie pok. nr 4 w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
- 14 dni od dnia zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości (urodzenie
dziecka, zgon) Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
DRUKI DEKLARACJI oraz materiały informacyjne dostępne są w Urzędzie Gminy i na
stronie internetowej gminy: www.wielopole.eu/ochrona środowiska/odpady komunalne.
W ramach obowiązującej opłaty jeden raz w roku przedsiębiorca odbierze meble i inne
odpady wielkogabarytowe: opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.
Termin ich odbioru zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Inne rodzaje odpadów :
1) zużyte baterie można również nieodpłatnie umieszczać w pojemnikach w szkołach na
terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy.
2) zużyte akumulatory, można oddać bezpłatnie przedsiębiorcy świadczącemu usługi
w zakresie sprzedaży i wymiany zużytych akumulatorów.
3) opakowania po środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, truciznach, farbach,
lakierach należy oddawać w sklepach przy zakupie nowych towarów.
4) odpady ulegające biodegradacji należy kompostować w przydomowych
kompostownikach.
W odpowiedzi na wnioski mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie informujemy również, że
w okresie od 1 lipca 2015r. - 30.09.2015r. śmieci będą odbierane 2 razy w miesiącu we
wszystkich sołectwach gminy, a w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu. W centrum
Wielopola Skrz. odpady będą odbierane w każdy piątek.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych: sklepy, firmy, instytucje, prowadzący działalność
gospodarczą, placówki służby zdrowia itp. zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na
dotychczasowych zasadach, zawierając indywidualne umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą
wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy Wielopole Skrzyńskie.
Przypominamy o terminowym uiszczaniu opłaty:
do 31 marca - za I kwartał
do 30 czerwca - za II kwartał
do 30 września - za III kwartał
do 31 grudnia - za IV kwartał
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 41 9173 0002 0000 0273 2000 1060 Bank Spółdzielczy
Wielopole Skrzyńskie, w kasie Urzędu Gminy p.24 II piętro lub u inkasentów wsi w wyznaczonych
terminach. W tytule przelewu należy podać dane osoby składającej deklarację (nazwisko, imię oraz adres).

