Właściciele
nieruchomości
są
zobowiązani
wypowiedzieć obecnie obowiązujące umowy, na
odbiór odpadów komunalnych, ze skutkiem na
koniec czerwca br. W dniu 1 lipca br. wchodzi w życie
nowy
system
gospodarowania
odpadami
komunalnymi.
Miesięczne stawki przyjęte przez Radę Miejską
wyglądają następująco:
7 zł od osoby, w przypadku gdy odpady będą
zbierane w sposób selektywny,
11 zł od osoby, jeżeli odpady będą zbierane
w sposób nieselektywny (zmieszany),
Opłaty należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w
Skwierzynie do 15 dnia każdego miesiąca począwszy
od lipca 2013r.:

86 8372 0008 0005 6166 2000 0002
Więcej informacji znajduje się na stronie
internetowej www.skwierzyna.pl. Informacje udziela
również pracownik Urzędu Miejskiego ds. gospodarki
odpadami.
Kontakt:
Sebastian Kireńko
tel. 95 72 16 535
e-mail: s.kirenko@skwierzyna.pl
Urząd Miejski w Skwierzynie, Rynek 1

SKWIERZYNA
MIASTO OTWARTE
NA REWOLUCJĘ ŚMIECIOWĄ

papier szkolny i biurowy,
książki, zeszyty, koperty,
torebki papierowe,
pudełka kartonowe, tektura

butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności,
butelki po napojach
alkoholowych,
szklane opakowania po
kosmetykach

niesegregowane
odpady
komunalne,
pozostałości z
sortowania
odpadów
komunalnych,
popiół inny niż
drzewny
odpady ogrodowe ( liście,
kwiaty, pozostałości roślin,
skoszona trawa, drobne
gałęzie drzew i krzewów,
trociny, kora drzew),
odpady kuchenne (resztki
owoców i warzyw, obierki,
skorupki orzechów i jaj,
zużyte torebki po
herbacie), popiół drzewny

puste butelki po napojach,
opakowania po chemii
gospodarczej,
opakowania po produktach
spożywczych,
zakrętki, plastikowe torebki,
worki, reklamówki i folie,
plastikowe koszyczki po
owocach,
puszki po napojach i sokach,
puszki z blachy stalowej po
żywności,
kapsle z butelek, folia
aluminiowa

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW
Odbiór odpadów
komunalnych
zmieszanych

Zabudowa
jednorodzinna i
zagrodowa (zarówno
na wsi i w mieście)
Zabudowa
wielorodzinna
(zarówno na wsi i w
mieście)
Zabudowa
wielorodzinna, w
której nie jest
sprawowany zarząd
nieruchomością
wspólną

co najmniej 2 razy w
miesiącu

co najmniej raz w
tygodniu

Co najmniej 2 razy w
miesiącu

Odbiór odpadów
komunalnych
segregowanych
(papier, szkło, plastik)

co najmniej raz w
miesiącu

co najmniej 2 razy w
miesiącu

co najmniej raz w
miesiącu

Odbiór odpadów
ulegających
biodegradacji

latem (1.04-30.09) co
najmniej raz w
tygodniu
zimą co najmniej raz
w miesiącu
latem (1.04-30.09) co
najmniej raz w
tygodniu
zimą co najmniej 2
razy w miesiącu
latem (1.04-30.09) co
najmniej raz w
tygodniu
zimą co najmniej raz
w miesiącu

Odbiór odpadów
wielkogabarytowych

co najmniej 4 razy w
roku lub w Punkcie
Selektywnej Zbiórki
Odpadów
co najmniej 4 razy w
roku lub w Punkcie
Selektywnej Zbiórki
Odpadów

co najmniej 4 razy w
roku lub w Punkcie
Selektywnej Zbiórki
Odpadów

Odbiór
pozostałych
odpadów
zbieranych
selektywnie
(przeterminowane
leki, baterie, gruz)
w punktach
specjalistycznych
lub Punkcie
Selektywnej Zbiórki
Odpadów
w punktach
specjalistycznych
lub Punkcie
Selektywnej Zbiórki
Odpadów
w punktach
specjalistycznych
lub Punkcie
Selektywnej Zbiórki
Odpadów

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DOSTARCZY PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE
PYTANIA?
1. Czy opłatę muszą ponosić także np.
studenci, osoby przebywające za
granicą, które są zameldowane
na nieruchomości, ale faktycznie jej nie
zamieszkują?
NIE. W deklaracji należy podać FAKTYCZNĄ liczbę osób
zamieszkujących nieruchomość.
WAŻNE. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego NR 763/2008, miejsce zamieszkiwania
oznacza miejsce, w którym zazwyczaj spędza się czas
przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z urlopem, interesami lub
odwiedzinami u krewnych i przyjaciół. W przypadku
stałego lub czasowego pobytu w innym miejscu należy
dokonać obowiązku meldunkowego wynikającego z
ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r.

2. Do kiedy trzeba złożyć Deklarację?
Pierwszą Deklarację należy złożyć do 19 kwietnia
2013r.
Kolejne w przeciągu 14 dni od zmiany ilości osób
zamieszkujących nieruchomość.

3. Czy gmina zapewni mi pojemniki do
odpadów?
NIE. Ustawodawca narzucił obowiązek zapewnienia
pojemników właścicielom nieruchomości.

4. Czy worki należy nabyć we własnym
zakresie?
Gmina założyła, że wykonawca – firma odbierająca
odpady - zagwarantuje mieszkańcom worki do
selektywnej zbiórki odpadów.

7. Jeśli mieszkam w budynku
wielorodzinnym, to czy muszę składać
deklarację?
Należy dostarczyć informację do zarządu wspólnoty
mieszkaniowej o ilości osób zamieszkujących,
natomiast zarząd złoży 1 deklarację za całą
wspólnotę mieszkaniową na podstawie danych
otrzymanych od mieszkańców.

5. Czy będzie możliwe korzystanie z
dotychczas używanych pojemników ?
TAK. Taki pojemnik może zostać wykorzystywany do
składowania śmieci zmieszanych. Tego typu odpady
wystąpią również przy prowadzeniu selektywnej
zbiórki z podziałem na: szkło, papier, plastik i
odpady ulegające biodegradacji.

6. Jak będą weryfikowane dane zawarte
w deklaracjach?
Informacja zawarta w deklaracji będzie
weryfikowana w oparciu o bazę meldunkową oraz
dane dotyczące ilości zużywanej wody w
gospodarstwach domowych.
Tylko w sytuacji kiedy mieszkańcy podadzą
prawdziwe informacje, gmina będzie mogła uzyskać
niższe niż szacunkowe stawki na odbiór odpadów zarówno segregowanych jak i zmieszanych.

8. Czy wyższa opłata za śmieci oznacza, że
Gmina chce zarabiać na śmieciach
mieszkańców?
NIE. Ustawodawca nałożył obowiązek bilansowania
się systemu gospodarowania odpadami. W praktyce
oznacza to, że Gmina nie może zarobić ani złotówki,
ale także nic nie może dołożyć z budżetu do
systemu.

Więcej informacji udziela pracownik Urzędu
Miejskiego
ds. gospodarki odpadami.
Kontakt:
Sebastian Kireńko
tel. 95 72 16 535
e-mail: s.kirenko@skwierzyna.pl
Urząd Miejski w Skwierzynie, Rynek 1

