Zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
Obowiązki właściciela nieruchomości.
Zgodnie z Art. 6m. ust. 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.
U. z 2016 r. poz. 250) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (deklarację można
pobrać ze strony internetowej gminy bądź w urzędzie gminy). W przypadku powstania
jakiejkolwiek zmiany (np. ilości osób zamieszkałych, zmiany stawki, zmiany adresu do
korespondencji itp.) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od
daty zaistnienia zmiany. W przypadku nieruchomości wielolokalowych deklarację składa
zarządca bądź administrator budynku.
Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki z wysegregowanymi surowcami powinny
być wystawione przed nieruchomość na drogę/chodnik do godz. 7:00 w dniu planowanego
odbioru.
Zgłoszenie reklamacji winno nastąpić do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po
planowanym odbiorze.
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości winien zgłosić ten
fakt do Urzędu Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska, bez zbędnej zwłoki od zaistniałej sytuacji. Zgłoszenia
można dokonać osobiście w urzędzie bądź w formie pisemnej, telefonicznej lub za pomocą
poczty elektronicznej.
Opłata za odpady.
Na terenie gminy Opatówek obowiązuje metoda opłaty zależna od liczby osób
zamieszkujących nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.
Rada Gminy Opatówek uchwaliła następujące stawki:
 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane
w sposób selektywny, czyli 1 kubeł na odpady + 3 worki na surowce wtórne
(oddzielnie papier, plastik z metalem, szkło).
 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca przy zbieraniu odpadów w podziale na frakcję
suchą i frakcję mokrą, czyli 1 kubeł na odpady + 1 worek na surowce wtórne
(wszystkie razem).
Gmina nie wystawia faktur ani paragonów za usługę, właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do uiszczenia opłat bez dodatkowych wezwań, zgodnie ze złożoną deklaracją
w podanych poniżej terminach.
Terminy opłat.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na konto bankowe gminy lub
w kasie urzędu, raz na kwartał, w terminach:
 do dnia 28 lutego za I kwartał,
 do dnia 31 maja za II kwartał,
 do dnia 31 sierpnia za III kwartał,
 do dnia 30 listopada za IV kwartał.
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Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Opatówek. Nr konta, na które
należy dokonywać wpłat: 43 8404 0006 2004 0014 4964 0001
Jak segregować?
Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym to wydzielenie do oddzielnych worków,
podstawowych grup odpadów:
- papieru
- tworzyw sztucznych i metali
- szkła
Pozostałe odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny należy wrzucać do pojemnika
na odpady zmieszane, z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, odpadów
niebezpiecznych, oraz elektrośmieci.
W razie zapotrzebowania na stojaki na worki do selektywnej zbiórki, właściciel
nieruchomości zapewnia je we własnym zakresie i na własny koszt.
Odbiór odpadów budowlanych i porozbiórkowych.
Odpady budowlane i porozbiórkowe inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia
robót budowlanych we własnym zakresie, nie wymagające pozwolenia na budowę, ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia tych robót do właściwego organu administracji, odbierane są
w ilości max. do 50 kg/nieruchomość po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela lub
administratora nieruchomości bezpośrednio do firmy świadczącej usługę odbioru na terenie
Gminy Opatówek.
Usługa nie jest dodatkowo płatna, wykonywana jest w ramach opłaty, zgodnie ze złożoną
deklaracją.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.
Odbiór w/w odpadów odbywa się co pół roku według przygotowanego wcześniej
harmonogramu odbioru. W podanym terminie mieszkańcy mogą wystawić odpady przed
nieruchomość, a firma je odbiera.
Usługa nie jest dodatkowo płatna, wykonywana jest w ramach opłaty, zgodnie ze złożoną
deklaracją.
Odpady zielone.
W przypadku posiadania większej ilości odpadów zielonych (skoszona trawa, rozdrobnione
gałęzie itp.), które nie mieszczą się w pojemniku na odpady zmieszane, można zakupić we
własnym zakresie worki na tego typu odpady, które będą odbierane, po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym bezpośrednio do firmy. Usługa taka jest świadczona w okresie od
1 kwietnia do 1 października.
Odbiór popiołu.
W przypadku większej ilości popiołu, który nie mieści się w pojemniku na odpady zmieszane,
właściciel nieruchomości może nabyć we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowy
pojemnik, który będzie opróżniany raz w miesiącu w okresie grzewczym od 1 listopada do 31
marca. O zapotrzebowaniu na tą usługę trzeba poinformować bezpośrednio firmę, która
świadczy usługę na terenie gminy.
Usługa nie jest dodatkowo płatna, wykonywana jest w ramach opłaty, zgodnie ze złożoną
deklaracją.
Przeterminowane leki można oddawać pod wskazanymi adresami:
 Opatówek, ul. Kościelna 1,
 Opatówek, pl. Wolności 2,
 Tłokinia Kościelna, ul. Kościelna.
Usługa nie jest dodatkowo płatna, wykonywana jest w ramach opłaty, zgodnie ze złożoną
deklaracją.
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Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.
A. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jednorodzinnych
 pojemnik na odpady zmieszane - opróżniany co 2 tygodnie,
 odpady selektywnie zebrane - odbierane raz w miesiącu (można wystawić dowolną
ilość worków z logo firmy, firma pozostawi tyle samo nowych worków ile było
wystawione).
B. zabudowa wielorodzinna (bloki, wspólnoty)
 frakcja zmieszana - opróżnianie co tydzień,
 odpady selektywnie zebrane - raz w miesiącu.
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy świadczy FUH Jartex Szczepan
Jarantowski ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz, która została wybrana w drodze przetargu.
Firma wyposaża nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, worki do
selektywnej zbiórki, oraz harmonogram odbioru odpadów.
Prosimy o przestrzeganie przedstawionych poniżej zasad segregacji:
Papier to:
- opakowania z papieru lub tektury,
- gazety i czasopisma,
- katalogi, prospekty, foldery
- papier szkolny i biurowy
- książki i zeszyty
- torebki papierowe
- papier pakowy
Zabrania się wrzucania do papieru:
papier powlekany folią i kalkę, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe
i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
Pouczenie: Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć z niego większe części metalowe
i plastikowe.
Tworzywa sztuczne i metale to:
- butelki po napojach
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do
mycia naczyń itp.)
- opakowania po produktach spożywczych
- plastikowe zakrętki
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
- styropian
- puszki po napojach, sokach
- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
- złom żelazny i metale kolorowe
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników
- folia aluminiowa,
Zabrania się wrzucania do tworzyw sztucznych i metali:
Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie
opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
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Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, zaleca się zgnieść je przed
wrzuceniem do worka
Szkło opakowaniowe to:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.
Zabrania się wrzucania do szkła:
szkło stołowe - żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki
i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne
i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne)
Pouczenie: wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie
tłuc szkła
Odpady "zielone" to:
- gałęzie drzew i krzewów,
- liście, kwiaty i skoszona trawa,
- trociny i kora drzew,
- owoce, warzywa itp.
Zabrania się wrzucania do odpadów "zielonych" - roślinnych:
kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe
i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego.
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