ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE GÓRA KALWARIA

wejdź na stronę:
www.gorakalwaria.odpadywgminie.com
lub zadzwoń:
/22/ 727-13-76

Informator.
OD 1 LIPCA 2013 ROKU TO GMINA ODBIERZE TWOJE ODPADY.
Opłaty za odpady komunalne będą liczone od mieszkańca zamieszkującego
nieruchomość.
Co należy rozumieć przez określenie mieszkaniec ?
Przez „mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość” należy rozumieć osobę
mającą w tej nieruchomości miejsce zamieszkania rozumiane jako miejsce,
w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek,
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi.
Jak wyliczyć opłatę?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami.
Gmina Góra Kalwaria wyśle w teren ankieterów.
W dniach od 15 marca do 30 kwietnia do twoich drzwi zapuka ankieter,
który pomoże Ci wypełnić deklarację za gospodarowanie odpadami
komunalnymi .
Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór
odpadów komunalnych ?
W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz określi w drodze decyzji
wysokość opłaty.

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE GÓRA KALWARIA
ZA NIESEGREGOWANE ODPADY ZAPŁACISZ 19 ZŁ OD MIESZKAŃCA
MIESIĘCZNIE!
W myśl ustawy osoby segregujące odpady będą płacić mniej !!!
STAWKA ZA ODPADY POSEGREGOWANE WYNOSI 11 ZŁ OD
MIESZKAŃCA MIESIĘCZNIE.
JAK SEGREGOWAĆ W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ ?
Segregacja będzie się odbywać z podziałem na frakcję suchą i mokrą:
Do żółtego worka (dostarczonego przez Gminę) wrzucaj łącznie:
tworzywa sztuczne,
papier,
ODBIERANE 1 RAZ
szkło,
W MIESIĄCU
metal,
odpady wielomateriałowe.
PAMIĘTAJ ABY SZKŁO BYŁO CZYSTE, A BUTELKI PLASTIKOWE BYŁY
ZGNIECIONE.

Pozostałe odpady: wrzucaj do pojemników 120l lub 180l lub 240l
Zmieszane odpady komunalne
• odpady kuchenne
• odpady łazienkowe
• obierki itp.

ODPADY ODBIERANE
2 RAZY W MIESIĄCU

JAK SEGREGOWAĆ W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ ?
Zmieszane odpady komunalne:
Podstawowy pojemnik
to 1 100 dm3.

Zmieszane odpady
komunalne

Selektywnie zbierane odpady :
-tworzywa
sztuczne,
-papier,
-metal,
-odpady wielomateriałowe

WRZUCAJ DO POJEMNIKA NA SEGREGACJĘ

SZKŁO
Tu wrzucamy czyste szkło !!!

W GMINIE BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Stacjonarny
TU ODDAJEMY:

1.
2.
3.
4.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odpady budowlane i rozbiórkowe
(np. gruz, płytki ceramiczne)

5. zużyte opony

ORAZ MOBILNY (PSZOK)
Odbieranie odpadów w ramach mobilnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie na podstawie
harmonogramu.
Częstotliwość zbiórki odpadów przez mobilny punkt
• a) miasto - 2 razy w roku
• b) wieś – 2 razy w roku
TU ODDAJEMY:

1.
2.
3.
4.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady niebezpieczne
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odpady budowlane i rozbiórkowe
(np. gruz, płytki ceramiczne)

5. zużyte opony

ZABUDOWA WIELORODZINNA
W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów wielkogabarytowych
(wyłącznie mebli) odbywać się będzie 1 raz na kwartał wg ustalonego
harmonogramu z miejsc wyznaczonych przez zarządcę budynku (np.
przy pojemnikach na odpady lub altankach śmietnikowych, itp.).
-------------------------------------------------------Więcej informacji udzielą Państwu Pracownicy Referatu
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
/22/ 727-34-11 do 413 wew. 122 lub
/22/ 727-13-76

