Szanowni mieszkańcy Gminy Dąbrowa

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowelizacja ta spowodowała istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych.
Od dnia 1 lipca 2013 r. gmina przejęła zarządzanie nad odpadami komunalnymi i stała się odpowiedzialna za
prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Stan prawny na dzień 01.01.2017 r.
Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, wysokość stawek, zakres świadczenia usługi w ramach opłaty
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza wybór jednej z czterech metod naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata może stanowić iloczyn stawki oraz liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Czwartą
dopuszczalną metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zryczałtowana opłata od
gospodarstwa domowego. Radni Rady Gminy Dąbrowa zdecydowali, iż na terenie naszej Gminy opłata naliczana będzie od
gospodarstwa domowego.

Rodzaj Gospodarstwa
1-osobowe
2-osobowe
3-osobowe
4-osobowe

Gromadzenie odpadów na nieruchomości

Gromadzenie odpadów na nieruchomości

w sposób selektywny

w sposób nieselektywny

5-osobowe
6-osobowe
7-osobowe
8-osobowe i większe

Ostateczna wysokość opłaty uzależniona jest od sposobu, w jaki właściciel nieruchomości, gromadzi odpady
komunalne. Przez selektywne gromadzenie odpadów należy rozumieć gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do
tego celu przeznaczonych pojemnikach, workach z podziałem na następujące frakcje odpadów: makulatura + opakowania
wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne + metale, odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady
wielkogabarytowe oraz odpady resztkowe (pozostałe odpady - zmieszane, które pozostają po wyselekcjonowaniu
wcześniejszych rodzajów odpadu). Odpady ulegające biodegradacji mogą być gromadzone w przydomowym kompostowniku
lub odbierane za dodatkową odpłatnością u źródła (w pojemniku o litrażu 120, 240 - dotyczy zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej, gdzie nie ma wybranego przez właścicieli lokali zarządu, a nieruchomość wspólną nie prowadzi zarządca).
Dla potwierdzenia posiadania przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości może załączyć odpowiednie
oświadczenie podczas składania pierwszej deklaracji. Mieszkaniec ma również możliwość dostarczenia bioodpadów do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości 3 mp na rok, od gospodarstwa domowego.
W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami zapewniony jest następujący zakres usług:
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a) budynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, jeżeli na terenie nieruchomości nie ma wybranego przez
właścicieli lokali zarządu, a nieruchomość wspólną nie prowadzi zarządca:
- odpady resztkowe (czarny pojemnik) - częstotliwość wywozu co 2-tygodnie, bez limitu litrażowego / kilogramowego;
- odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące frakcje: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe – częstotliwość odbioru raz w miesiącu, bez limitu litrażowego / kilogramowego, w workach
plastikowych, według następującego sposobu zbiórki: makulatura + opakowania wielomateriałowe; szkło; tworzywa sztuczne
+ metale.
b) budynki wielorodzinne (z wyłączeniem budynków ujętych w pkt. a):
- odpady resztkowe (czarny pojemnik) - częstotliwość wywozu co 2-tygodnie, bez limitu litrażowego / kilogramowego;
- odpady ulegające biodegradacji (brązowy pojemnik) - częstotliwość wywozu co 2-tygodnie, bez limitu litrażowego /
kilogramowego;
- odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące frakcje: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe – częstotliwość odbioru raz w miesiącu, bez limitu litrażowego / kilogramowego,
w pojemnikach 1100 l według następującego sposobu zbiórki: makulatura + opakowania wielomateriałowe; szkło; tworzywa
sztuczne + metale.
Bez względu na rodzaj zabudowy odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące frakcje: odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku
kalendarzowym (termin wiosenny, termin jesienny), bez limitu litrażowego / kilogramowego. Opony samochodowe osobowe,
opony rowerowe, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
w ilości 4 sztuk z gospodarstwa domowego podczas każdej zbiórki.
Podobne wygląda odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny obejmujący frakcje: odpady niebezpieczne
powstające w gospodarstwach domowych (m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne,
farby, opakowania po farbach, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia) - zbierane są one w specjalnych pojemnikach, zlokalizowanych
na terenie każdego sołectwa Gminy Dąbrowa oraz dwa razy w roku w specjalnie utworzonych mobilnych punktach do
selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, bez limitu litrażowego / kilogramowego.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (adres: ul. Spółdzielcza 4, 49-120 Dąbrowa)
Mieszkaniec Gminy, za okazaniem pracownikowi PSZOK-u dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu
potwierdzającego zapłatę bieżącej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie mógł do punktu dostarczyć:
1.

szkło pochodzenia opakowaniowego;

2.

papier;

3.

tworzywa sztuczne pochodzenia opakowaniowego;

4.

opakowania wielomateriałowe;

5.

metale;

6.

odpady wielkogabarytowe;

7.

odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;

8.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9.

zużyte opony samochodowe o średnicy zewnętrznej nie większej niż 75 cm i opony rowerowe w ilości 4 sztuk na rok
kalendarzowy od gospodarstwa domowego;
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10. odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) w ilości 3 metry przestrzenne na rok kalendarzowy od
gospodarstwa domowego;
11. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 metr przestrzenny na rok kalendarzowy od gospodarstwa domowego.
PSZOK w Dąbrowie jest czynny w każdą drugą i czwartą sobotę danego miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy, Wielkiej Soboty i Wigilii) w godzinach od 8.00 do 15.00.
Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w ramach sytemu gospodarowania odpadami
Dla właścicieli nieruchomości, którzy zainteresowani są u źródła odbiorem odpadów ulegających biodegradacji,
odbiorem odpadów budowlanych i rozbiórkowych (jednorazowo, na czas określony lub nieokreślony) oraz odbiorem
w PSZOK zwiększonej ilości bioodpadów i odpadów budowlanych/rozbiórkowych, przygotowano wzór „zamówienia
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”.
Gmina Dąbrowa świadczy następujące dodatkowe usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
Rodzaje dodatkowych usług
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
worek foliowy 120 l (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie lub co 4-tygodnie)
pojemnik 120 l (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie lub co 4-tygodnie)
pojemnik 240 l (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie lub co 4-tygodnie)
pojemnik 1100 l (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie lub co 4-tygodnie)
ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE
worek big – bag (pojemność 1m3)
kontener (pojemność 1,7 m3)
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
odbiór zwiększonej ilości odpadów ulegających biodegradacji
odbiór zwiększonej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – termin składania
Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jest obowiązkiem ustawowym. Właściciel ma
obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany lub zamieszkania pierwszej osoby na
nieruchomości. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie wybrano zarząd lub nieruchomość wspólną prowadzi zarządca,
a gospodarka odpadami realizowana jest wspólnie, deklarację o wysokości za gospodarowanie odpadami składa zarządca lub
zarząd wspólnoty mieszkaniowej.

Termin, częstotliwość uiszczania opłat
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i usługi dodatkowe uiszcza się kwartalnie, bez wezwania, do 15
dnia ostatniego miesiąca danego kwartału ( np. za II kwartał roku do 15 czerwca). Osoby chcące regulować ww. należności
w terminach comiesięcznych, mogą dokonywać wpłat w taki sposób, aby łączna suma opłat za trzy miesiące była uiszczona
w odpowiednim terminie. Należności należy regulować przelewem na rachunek bankowy Gminy Dąbrowa, gotówką w kasie
Urzędu Gminy w Dąbrowie lub w drodze inkasa. Po złożeniu deklaracji lub zamówienia dodatkowego, każdy właściciel
nieruchomości dodatkowo otrzymuje druk wpłaty (blankiet) z indywidualnym rachunkiem bankowym.
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Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne
W ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, wykonawca usługi,
wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki plastikowe do gromadzenia odpadów.

Nieruchomości niezamieszkałe a odbiór odpadów
Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (np. zakłady usługowe, warsztaty rzemieślnicze, firmy, szkoły
itp.) realizowany jest na zasadach wolnorynkowych. Właściciele są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór odpadów
z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów, posiadającą odpowiednie zezwolenie, wydane przez Gminę Dąbrowa.

Kontakt
Mieszkańcy Gminy mogą zasięgnąć porad w sprawie ustalenia opłaty za wywóz odpadów, ich segregacji
i wypełnienia deklaracji każdego dnia, w godzinach pracy Urzędu Gminy (pokój nr 11) lub telefonicznie pod nr
telefonu 77 464 10 10 w. 111 lub 77 464 10 58.
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