Informator Ekologiczny
dla mieszkańców Gminy Kołaczyce

nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych
Szanowni Mieszkańcy!
Od l lipca 2013 r. na terenie całego kraju, w tym gminy Kołaczyce
obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów
komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów
z poszczególnych nieruchomości. W tym zakresie prawo polskie
dostosowane zostało do zasad Unii Europejskiej i jest jednakowe
na terenie całego kraju.
Według nowych zasad mieszkańcy nie będą już podpisywali umów
z firmami wywożącymi odpady i nie będą kupowali worków
u sołtysów, to gmina w drodze przetargu wybierze firmę
odbierającą odpady. Do 1 lipca 2013 r. obowiązywać będą
dotychczasowe zasady.
W związku z wprowadzonymi zmianami otrzymacie Państwo
„Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi", którą każdy właściciel nieruchomości zobowiązany
będzie wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i zwrócić
do Urzędu Miejskiego w Kołaczycach do 31 stycznia 2013 roku.
Składający deklarację sam wylicza wysokość miesięcznej
opłaty za odbiór odpadów, którą stanowić będzie liczba osób
zamieszkałych w danej rodzinie pomnożona przez kwotę 10,00
zł jeżeli oddawane będą tylko niesegregowane odpady
komunalne lub kwotę 5,00 zł jeżeli odpady będą segregowane.
W przypadku niezłożenia deklaracji lub jeżeli będą uzasadnione
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz
Kołaczyc zobowiązany będzie określić wysokość opłaty
w drodze decyzji administracyjnej.
Odpłatnością
za
gospodarowanie
odpadami
objęci
zostaną wszyscy mieszkańcy gminy.
Zadeklarowaną opłatę za gospodarowanie odpadami wpłacać
należy w okresach kwartalnych bez wezwania w terminie do 15-go
dnia ostatniego miesiąca kwartału tj. do 15 marca, do 15 czerwca,
do 15 września, do 15 grudnia na konto: Gminy Kołaczyce
Nr rachunku: 20 8626 0002 2001 0000 1515 0001 w Banku
Spółdzielczego w Kołaczycach lub w kasie Urzędu Miejskiego

w Kołaczycach. Od wpłat, które nie będą uiszczane w terminie
naliczane będą ustawowe odsetki. Opłaty za gospodarowanie
odpadami naliczane będą jako tzw. „podatek śmieciowy",
w związku z czym ściągalność tych opłat następować będzie
na podstawie przepisów ustawy „Ordynacja Podatkowa".
Odpady z poszczególnych posesji odbierane będą bez ograniczeń
na zasadach podobnych jak w latach poprzednich przez podmiot
wyłoniony w drodze przetargu i przekazywane do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów Regionu PołudniowoZachodniego, w skład którego wchodzi Gmina Kołaczyce zgodnie
z Programem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego.
Zabierane
będą
worki
z
odpadami
segregowanymi
i niesegregowanym spod każdej nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy. Odbierający sprawdzał będzie również
czy odpady są właściwie segregowane.
Odpady segregowane tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal,
odpady ulegające biodegradacji i zielone oraz odpady
niesegregowane odbierane będą dwa razy w miesiącu
wg harmonogramu.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny odbierane będą bezpośrednio od właścicieli
nieruchomości jeden raz w roku.
W specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki
odpadów będzie można oddawać odpady takie jak: chemikalia,
przeterminowane leki, opony, zużyte akumulatory, baterie oraz
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
SZANOWNI MIESZKAŃCY
Codziennie wyrzucamy do pojemników znaczne ilości śmieci,
które następnie trafiają
na wysypisko. Setki ton odpadów
codziennie przewożonych na wysypiska przypominają nam
o ogromnym zagrożeniu nie tylko dla naszej gminy, ale dla całej
Ziemi, która zaczyna powoli tonąć w morzu śmieci wytwarzanych
z dużą niefrasobliwością przez nas, jej mieszkańców. Pojemność
wysypisk zmniejsza się z dnia na dzień, brak nowych lokalizacji,
a koszty utylizacji odpadów rosną.
Jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu jest
wprowadzenie nowoczesnych systemów gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów. Prawidłowe
gromadzenie i odbiór odpadów komunalnych uwalniają nasze
Środowisko od degradacji, poprawiają estetykę i higienę naszych
miejscowości. Wyłączenie ze strumienia odpadów, surowców
wtórnych już u źródeł ich powstawania wymaga pełnej świadomości
i dyscypliny. W zamian przynosi efekty społeczne, ekonomiczne
i ekologiczne. Zmniejsza również koszty wywozu odpadów, a także
tempo wypełniania się składowisk. Powszechnie wiadomo, że
Nie spalaj tworzyw sztucznych !

natura nie produkuje odpadów, wytwarza je człowiek i dlatego
ta sfera naszego życia powinna być zorganizowana tak, aby jak
największą część odpadów odzyskać i ponownie wykorzystać.
W tym celu należy prowadzić selektywną zbiórkę następujących
odpadów komunalnych:
- makulatury,
- szkła,
- tworzyw sztucznych,
- metali,
-odpadów niebezpiecznych.
Mieszkańcy indywidualnych gospodarstw zaopatrzą się w worki
foliowe, których przeznaczenie będzie określał ich kolor.

MAKULATURA
Do zbiórki makulatury służyć będą worki w kolorze niebieskim
z napisem „MAKULATURA”.
Do worków wrzucamy:
- gazety, książki, zeszyty, katalogi,
- listy, papier do pisania, torebki papierowe,
- pudełka kartonowe, tekturę falistą itp.
UWAGA!
Można wystawiać większe ilości makulatury (tj. kartony,
powiązane pliki gazet, itp.) bez konieczności wrzucania odpadów
do worków.
Do worków nie należy wrzucać:
- foliowych opakowań tekturowych (po mleku, mrożonkach,
sokach, napojach i papierosach)
- kalki, papieru przebitkowego,
- tłustego i zabrudzonego papieru np. z masła,
- opakowań z chrupek, cukierków, kawy i innych podobnych.
Zbierając zużyty papier pomagasz chronić lasy, przyczyniasz się
do oszczędności energii, a także zmniejszasz ilość odpadów.
Worki o pojemności 120 l.
SZKŁO
Worki w kolorze białym z napisem „SZKŁO” służyć będą
do zbierania szkła białego i kolorowego.

Do worków wrzucamy:
- opakowania ze szkła białego i kolorowego (butelki, pojemniki,
słoiki itp.),
- stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami
i tworzywami.

Do worków nie należy wrzucać:

Trujesz siebie i innych.

Metale

Do worków nie należy wrzucać:

Do zbiórki puszek metalowych i drobnego złomu przeznaczone
będą worki w kolorze czerwonym z napisem „METALE”.

- luster, szkła zbrojonego, porcelany,
- nakrętek, kapsli, korków,
- zużytych żarówek i lamp neonowych,
- szkła okiennego, szyb samochodowych.

Do worków wrzucamy:
- puszki po konserwach, napojach,
- drobny złom żelazny (nakrętki, kapsle, itp.),
- inne metale.

Szanowny mieszkańcu – pamiętaj!

UWAGA!
Można wystawiać również grubszy złom bez konieczności
wrzucania do worków!

- kości, piór, odchodów zwierzęcych i dużych ilości odpadów
pochodzenia zwierzęcego.

Odpady komunalne

Szkło jest cennym i poszukiwanym surowcem wtórnym. Zbiór
stłuczki szklanej w znacznym stopniu ograniczy ilość odpadów
trafiających na wysypisko.

Do worków nie należy wrzucać:
- innych materiałów.

Worki o pojemności 60 l.
Worki o pojemności 60 l.
Tworzywa Sztuczne
Do zbiórki tworzyw sztucznych przeznaczone będą worki
w kolorze żółtym z napisem „TWORZYWA SZTUCZNE”.
Do worków wrzucamy:
- opakowania po płynach i napojach tzw. PET,
- folie, reklamówki, woreczki foliowe,
- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych itp.,
- czyste kubki po jogurtach, lodach, margarynie
- opakowania kartonowe po sokach, napojach i mleku.
Do worków nie należy wrzucać:
- artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych
z innymi materiałami,
- opakowań po chrupkach.
Szanowny mieszkańcu – pamiętaj!
Tworzywa sztuczne to odpad na wieki. Ich czas rozkładu
w środowisku naturalnym sięga setek lat. Podczas tego procesu
do gleby przenikają toksyczne substancje, dlatego pomóż
przyrodzie i segreguj odpady.
Worki o pojemności 120 l

Odpady niebezpieczne
W specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki
odpadów będzie można oddawać odpady takie jak:
- chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony
roślin),
- przeterminowane leki,
- opony,
- zużyte akumulatory,
- baterie,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady biodegradowalne i zielone
Do zbiórki odpadów biodegradowalnych i zielonych służyć będą
worki zielone z napisem „ODPADY BIODEGRADOWALNE
I ZIELONE” .
Do worków wrzucamy:
- odpadki spożywcze (resztki z obiadu, obierki, ogryzki, skorupki
z jajek itp.)
- odpady zielone ( liście, gałązki, trawa ),

Do zbiórki odpadów komunalnych będą służyły worki czarne
lub i innym w kolorze z oznaczeniem „Odpady niesegregowalne”.
Do worków wrzucamy:
- wszystkie pozostałe odpady, których nie można zaliczyć
do wymienionych wyżej.

Wydano nakładem środków UM w Kołaczycach.

