PILNE!!! Zmiany od stycznia 2018 r.
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE - NAJWAŻANIESZJE INFORMACJE
- Wysokość opłaty od 01.01.2018 r. nie ulega zmianie.
- Nie ma potrzeby składania nowych deklaracji (korekt).
Zmiany od 01.01.2018 r. dla osób niesegregujących:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017 r., poz. 19), właściciele nieruchomości opisują pojemnik w sposób:
napis „ZMIESZANE” – zmieszane odpady komunalne.
Zmiany od 01.01.2018 r. dla osób segregujących:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z
2017 r., poz. 19).
Oznacza to segregację odpadów w podziale na 5 frakcji. Co to oznacza dla osób, które
segregują odpady i co należy zrobić?
PO PIERWSZE:
Po ostatnim, grudniowym wywozie mieszkańcy rozpoczynają segregację odpadów na
następujące frakcje:
- Papier i tektura
- Szkło opakowaniowe
- Metale i tworzywa sztuczne (WORKI – DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ
ODBIERAJĄCĄ ODPADY)
- Odpady zielone i inne ulegające biodegradacji
- Pozostałości z sortowania
PO DRUGIE:


Właściciel/zarządca nieruchomości wielolokalowych
Właściciel/zarządca nieruchomości wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość
pojemników, sam dobierając wielkość poszczególnych pojemników. Pojemniki
przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych
powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb.



Zabudowa jednorodzinna
Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników.
Szkło opakowaniowe, odpady zielone i inne ulegające biodegradacji, pozostałości
z sortowania oraz papier i tektura należy umieszczać w pojemnikach. Metale
i tworzywa sztuczne mogą być gromadzone w pojemnikach lub w workach.
Worki do gromadzenia tworzyw sztucznych i metali dostarczane będą przez firmę
odbierającą odpady komunalne.

PO TRZECIE:
Pojemniki powinny być opisane. Opisu pojemników mieszkańcy dokonują we własnym
zakresie.
Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie jedynie w pojemnikach oznaczonych
napisem o rodzaju zbieranego odpadu:
1) napis „SZKŁO”- selektywnie zbierane szkło opakowaniowe,
2) napis „BIO” - selektywnie zbierane odpady zielone i inne ulegające biodegradacji,
3) napis „PAPIER”- selektywnie zbierane: papier i tektura,
4) napis „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw
sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe,
5) napis „ZMIESZANE”- zmieszane odpady komunalne,
6) napis „POZOSTAŁOŚCI z SORTOWANIA” – odpady inne niż wymienione w pkt 1-5.
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, dla których zadeklarowano gromadzenie
segregowanych odpadów komunalnych.
Zmiany od 01.01.2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych niesegregujących:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017 r., poz. 19), właściciele nieruchomości opisują pojemnik w sposób:
napis „ZMIESZANE” – zmieszane odpady komunalne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.
z 2017 r., poz. 19) segregacja prowadzona będzie w podziale na 5 frakcji.
Zmiany od 01.01.2018 r. dla nieruchomości niezamieszkałych segregujących:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z
2017 r., poz. 19).
Oznacza to segregację odpadów w podziale na 5 frakcji. Co to oznacza dla
nieruchomości niezamieszkałych, które segregują odpady i co należy zrobić?
Po ostatnim, grudniowym wywozie mieszkańcy rozpoczynają segregację odpadów na
następujące frakcje:
- Papier i tektura
- Szkło opakowaniowe
- Metale i tworzywa sztuczne (WORKI – DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ
ODBIERAJĄCĄ ODPADY)
- Odpady zielone i inne ulegające biodegradacji
- Pozostałości z sortowania

Tak jak dotychczas, wyposażenie w odpowiednie pojemniki jest obowiązkiem
właściciela/zarządcy nieruchomości niezamieszkałej (określenie w deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy oraz części nieruchomości zamieszkałych, na których nie
zamieszkują mieszkańcy)

Odbieranie odpadów komunalnych odbywać się będzie jedynie w pojemnikach oznaczonych
napisem o rodzaju zbieranego odpadu:
1) napis „SZKŁO”- selektywnie zbierane szkło opakowaniowe,
2) napis „BIO” - selektywnie zbierane odpady zielone i inne ulegające biodegradacji,
3) napis „PAPIER”- selektywnie zbierane: papier i tektura,
4) napis „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE” – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw
sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe,
5) napis „ZMIESZANE”- zmieszane odpady komunalne,
6) napis „POZOSTAŁOŚCI z SORTOWANIA” – odpady inne niż wymienione w pkt 1-5.

DEKLARACJA
W związku z powyższymi zmianami koniecznym jest, żeby dla każdej nieruchomości
niezamieszkałej, dla której zadeklarowana została segregacja odpadów komunalnych,
złożona została korekta deklaracji, która uwzględni wszystkie, opisane powyżej zmiany
(w tym zmiany stawek oraz ilości i wielkości pojemników). Wymogiem segregacji
odpadów jest korzystanie z minimum 4 pojemników i wnoszenia opłaty za każdy
z nich!
Druk dostępny na stronie: bip.gminaolawa.pl w zakładce Gospodarka Odpadami
Komunalnymi, w Referacie Gospodarki Komunalnej, ul. Nowodojazdowa 5, 55-200
Oława lub w Urzędzie Gminy Oława, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200
Oława.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 21) za odpady komunalne rozumie się odpady, które mają charakter odpadów
powstających w gospodarstwach domowych, ale zaliczamy tu także odpady generowane
przez pracowników. Odpady opakowaniowe czy odpady z działalności nie należą do
odpadów komunalnych, w związku z czym umowę na ich odbiór należy podpisać na
dotychczasowych zasadach z dowolnie wybraną, uprawnioną firmą.

