NOWY SYSTEM
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE KRUSZWICA

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zapłacą mniej !!!
Uwaga! Wybór selektywnej zbiórki odpadów zobowiązuje właściciela nieruchomości do
zakupu we własnym zakresie specjalnych pojemników lub worków w kolorach:
Pojemnik / worek ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
Pojemnik / worek NIEBIESKI – makulatura
Pojemnik / worek ZIELONY – szkło

WRZUCAMY
puste, odkręcone i zgniecione butelki
po napojach,
plastikowe opakowania po żywności,
puste butelki po kosmetykach i środkach
czystości
opakowania plastikowe po produktach
folie i torebki z tworzyw sztucznych,
puszki po napojach, konserwach, drobny
złom żelazny, opakowania po lekach,
plastikowe zakrętki, torby, worki,
reklamówki,
kartony po napojach, sokach i mleku

WRZUCAMY
czyste, kolorowe i bezbarwne butelki,
słoiki szklane po napojach i żywności,
szklane opakowania po kosmetykach

WRZUCAMY
książki, czasopisma, katalogi, ulotki,
pudełka z tektury, torebki papierowe,
papier szkolny i biurowy, kartony

NIE WRZUCAMY
butelek i pojemników z zawartością,
zabawek, sprzętu AGD,
opakowań po środkach chwastobójczych i
owadobójczych, farbach, styropianu,
butelek i pojemników po olejach spożywczych
i silnikowych

NIE WRZUCAMY
szkła stołowego (ceramika, szkło żaroodporne),

ekranów i lamp telewizyjnych,
zniczy, doniczek, żarówek, luster

NIE WRZUCAMY
papieru z folią, zabrudzonego tłustego papieru,

kartonów po mleku i napojach,
artykułów higienicznych (podpaski, tampony)
papieru termicznego i faksowego,
worków po cemencie i innych materiałach
budowlanych













zanieczyszczone plastikowe i szklane butelki/opakowania po żywności,
zanieczyszczone plastikowe i szklane butelki po środkach czystości,
butelki po olejach spożywczych i samochodowych,
lustra,
butelki szklane z zawartością,
ceramikę, porcelanę, szklane talerze, doniczki ceramiczne,
popiół,
tłusty i zabrudzony papier ( np. opakowania po maśle, margarynie, twarogu),
odpady higieniczne ( np. waciki, podpaski, pieluchy),
odpady kuchenne,
pojemniki po lakierach do włosów, dezodorantach.

będą odbierane raz na kwartał
będzie odbierany raz na kwartał

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Na terenie Gminy Kruszwica został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się
na terenie Spółki Wodno-Ściekowej (oczyszczalnia ścieków) w Szarleju. Punkt czynny będzie od dnia 1 lipca 2013
r. w poniedziałki, środy i soboty w godz. od 7.00 – 17.00. Każdy mieszkaniec będzie mógł przynieść lub przywieźć
różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwie domowym ( w ramach opłaty jaką uiszcza co miesiąc)
Do w/w punktu można dostarczyć:
 metal,
 przeterminowane leki,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
 chemikalia,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony,
 odpady budowlane i rozbiórkowe (po robotach, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę),
 tekstylia,
 odzież,
 odpady zielone - liście, trawy
 odpady gromadzone selektywnie u źródła – szkło, papier i tworzywa sztuczne,
 popiół.

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. za miesiąc lipiec i sierpień, należy
wpłacić do dnia 15 września 2013 roku. Kolejne opłaty bez wezwania, należy uiszczać co dwa miesiące
w następujących terminach:


za wrzesień i październik - do 15 listopada,



za listopad i grudzień – do 15 stycznia,



za styczeń i luty – do 15 marca,



za marzec i kwiecień – do 15 maja,



za maj i czerwiec – do 15 lipca.

Wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Dla każdego
wpłacającego

zostanie

utworzony

indywidualny

rachunek

bankowy.

O

numerze

rachunku

powiadomimy w późniejszym terminie. Mieszkańcy z terenów wiejskich mogą wpłacać opłatę również u
sołtysów.

Od 1 lipca 2013r. opłata za odbiór
odpadów w przypadku segregacji
wynosić będzie w gospodarstwie
domowym:
1) jednoosobowym - 8,00 zł,
2) dwuosobowym - 16,00 zł,
3) trzyosobowym - 24,00 zł,
4) czteroosobowym - 32,00 zł,
5) pięcioosobowym i powyżej - 40,00 zł.

Opłata za odbiór odpadów
w przypadku braku segregacji wynosić
będzie w gospodarstwie domowym:
1) jednoosobowym - 16,00 zł,
2) dwuosobowym - 32,00 zł,
3) trzyosobowym - 48,00 zł,
4) czteroosobowym - 64,00 zł,
5) pięcioosobowym i powyżej - 80,00 zł.

