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Jak będzie naliczana opłata?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie
naliczał samodzielnie i przedstawiał w formie
deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących
daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną
przez Radę Gminy Płoniawy-Bramura.

Szanowni Państwo !

Jakie są miesięczne stawki opłat?

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie
musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od
stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
zmieniająca od podstaw system gospodarowania
odpadami. Od 1 lipca 2013 roku będziecie Państwo
korzystali z prostego sytemu, który ma zapewnić
większy porządek, lepszą segregację, mniejsze
zaśmiecenie środowiska.

Wysokość miesięcznych stawek opłat uchwalonych
przez Radę Gminy Płoniawy-Bramura uzależniona jest
od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy też
nie i wynoszą obecnie:

Jak jest teraz?
Obecnie właściciele nieruchomości sami zawierają
umowy na odbiór odpadów i rozliczają się finansowo
z podmiotami świadczącymi tą usługę.

A jak będzie?
Od 1 lipca 2013 r. obowiązek właścicieli
nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru
odpadów
komunalnych
z
nieruchomości
zamieszkałych przejmie Gmina. To właśnie Gmina
podpisze umowę z przedsiębiorcą, wybranym w drodze
przetargu na odbiór odpadów i będzie za tą usługę
płacić pieniędzmi pozyskanymi z opłat wnoszonych
przez mieszkańców.

5,00 zł/osobę – przy selektywnej zbiórce
10,00 zł/osobę – bez selektywnej zbiórki
Powyższe stawki mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu
postępowania
przetargowego
na
odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany stawek, będziecie Państwo
zobligowani do złożenia ponownie w Urzędzie Gminy
Płoniawy-Bramura deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Decyzję o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na
terenie
nieruchomości
podejmuje
właściciel
nieruchomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej
pozycji (część G) w formularzu deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na
terenie
gminy Płoniawy-Bramura
będzie
funkcjonował dualny system segregacji odpadów
z podziałem na odpady: „suche” i „mokre”. SYSTEM
DUALNY to najefektowniejsze
przygotowanie
odpadów do odzysku w sortowniach i kompostowniach
oraz spełnienie wymogu selektywnej zbiórki odpadów.

Zachęcamy
zatem
wszystkich
mieszkańców
do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób
selektywny (w systemie dualnym), aby móc spełnić
nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj poziomy
odzysku surowców wtórnych oraz zmniejszyć sobie
koszty odbioru odpadów.
Odpady suche to:
 papier i tektura (w tym: opakowania, gazety,
czasopisma itp.)
 szkło bezbarwne i kolorowe (butelki, słoiki itp.)
 tworzywa sztuczne (opakowania po wodzie,
napojach, środkach czyszczących, szamponie,
płynie do kąpieli, serkach, jogurtach, lodach,
doniczki, zabawki itp.)
 metale (puszki po konserwach, puszki
aluminiowe po napojach, zakrętki do słoików,
garnki itp.)
 opakowania
wielomateriałowe
(kartoniki
po mleku, sokach, napojach itp.)
Zaleca się mycie wyżej
zabrudzonych opakowań

wymienionych

silnie

Odpady mokre to:
 odpady
kuchenne
(pozostałości
potraw
i produktów spożywczych, resztki warzyw
i owoców itp.)
 odpady roślinne (kwiaty cięte i doniczkowe,
trawa, chwasty, liście, pozostałości po
przycinaniu drzew i krzewów itp.)
 pozostałe odpady z wyjątkiem odpadów
niebezpiecznych (popiół, pampersy, kurz
odkurzaczy, ziemia i inne odpady mogące
zabrudzić odpady „suche”
Odpady ulegające biodegradacji można kompostować
na terenie własnej nieruchomości, przy czym
o posiadanym kompostowniku należy poinformować
Urząd Gminy Płoniawy-Bramura.

Pozostałe frakcje takie jak: odpady niebezpieczne
(tj. leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, chemikalia), meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
odpady
budowlane
i rozbiórkowe,
zużyte
opony zostały dodane
do świadczonych usług w celu uszczelnienia systemu
gospodarki odpadami i będą zbierane w gminnym
punkcie zbiórki odpadów komunalnych oraz dodatkowo
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny odbierane będą dwa razy
w roku (przed sezonem letnim i przed sezonem
zimowym) sprzed posesji.
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura poda do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Gminy PłoniawyBranura oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje
o lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, wykaz odbieranych w nim frakcji
odpadów oraz terminy i godziny jego funkcjonowania.
 Złożenie
deklaracji
przez
właściciela
nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym
z ustawy.
 Właściciel nieruchomości zamieszkałej składa
do Wójta Gminy Płoniawy-Bramura deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
 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.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
 W
razie
niezłożenia
deklaracji
albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy PłoniawyBramura określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych
powstających
na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

KTO, CO I JAK MUSI ZROBIĆ ABY MIEĆ
ZAPEWNIONY ODBIÓR ŚMIECI
Jestem właścicielem domu jednorodzinnego więc …

przedstawicieli Wspólnoty) – zarząd powinien zbierać
od poszczególnych właścicieli mieszkań deklaracje
i sporządzić na ich podstawie jedną zbiorczą deklarację,
którą następnie powinien złożyć w Urzędzie Gminy
Płoniawy-Bramura

* sam wypełniam deklarację o wysokości opłaty
i składam ją do Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura
(pok. nr 1) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

A jeżeli zarząd nie został wybrany …

* wypowiadam firmie odbierającej moje śmieci umowę
ze skutkiem na 1 lipca 2013 r.

to poszczególni właściciele mieszkań sami będą składać
deklarację o wysokości opłaty oraz sami, bez wezwania,
co kwartał będą wnosić na konto Urzędu Gminy
Płoniawy-Bramura opłatę za śmieci.

* umożliwiam przedsiębiorcy wyłonionemu przez
Gminę w drodze przetargu wyposażenie
swojej
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych
* sam, bez wezwania wnoszę na rachunek bankowy
Urzędu
Gminy
Płoniawy-Bramura
opłatę
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w następujących terminach:
1) za okres I kwartału – do dnia 15 stycznia
2) za okres II kwartału – do dnia 15 kwietnia
3) za okres III kwartału – do dnia 15 lipca
4) za okres IV kwartału do dnia 15 października
* termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu
15 lipca 2013 r. i obejmuje okres trzech miesięcy czyli
od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.
Jestem właścicielem mieszkania
Wspólnoty Mieszkaniowej więc …

w

budynku

zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, obowiązek złożenia deklaracji
i wnoszenia opłaty spoczywa na wybranym przez
Wspólnotę Mieszkaniową zarządzie nieruchomością
wspólną (czyli wybranych przez właścicieli mieszkań

Szczegółowe informacje na temat nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostępne
są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska
www.mos.gov.pl/komunalne Dodatkowych informacji
z ramienia gminy udziela Agnieszka Majkowska
tel. 29 71 78 041. O wszystkich podejmowanych
działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.
Z poważaniem
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura
mgr inż.Włodzimierz Załęski

