W celu możliwości identyfikacji odpadów, weryfikacji zbierania ich w sposób selektywny, należy oznaczać
wszystkie worki z odpadami nalepkami, które należy uzupełniać danymi adresowymi nieruchomości z
której one pochodzą. Worki nieoznaczone nalepkami z uzupełnionym adresem nieruchomości
nie będą zabierane przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady.

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych tj.:
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki,
• chemikalia (opakowania po farbach i lakierach, opakowania po środkach ochrony roślin),
• zużyte opony,
• popiół paleniskowy (w szczelnym opakowaniu)
Mieszkańcy będą mogli oddawać w ogłoszonych terminach, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, do punktów
selektywnej zbiórki odpadów, które zostaną uruchomione w każdej z gminnych miejscowości.
Lokalizacja punktów w poszczególnych miejscowościach Gminy:
• Korczyna: parking obok „białej szkoły”,
• Kombornia: plac obok budynku OSP,
• Iskrzynia: parking obok Domu Wiejskiego,
• Węglówka: parking obok kościoła,
• Krasna: plac obok Domu Ludowego,
• Wola Komborska: parking obok kościoła,
• Czarnorzeki: parking obok Domu Ludowego.
Szczegółowe terminy zbiórki odpadów w punktach selektywnej zbiórki będą podawane do publicznej
informacji na stronie internetowej Gminy Korczyna i w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Szanowni Państwo!
Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o czystości i porządku
w gminach zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi w naszym kraju, przenosząc odpowiedzialność w tym
zakresie na gminy.
Głównym zamierzeniem nowelizacji ustawy jest objęcie systemem
wywozu odpadów wszystkich mieszkańców zamieszkałych na
terenie danej gminy w zamian za uiszczoną na rzecz gminy opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OPŁATA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Korczyna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej
gminie wynosi:
• 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób
nieselektywny,
• 6 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą w sposób
selektywny.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości należy uiszczać
począwszy od III kwartału 2013r. na rachunek bankowy Gminy Korczyna nr: 97 8642 1083 2002 8307
0679 0001, nie rzadziej niż raz na kwartał w następujących terminach: za I kwartał do dnia 15 marca,
za II kwartał do dnia 15 maja, za III kwartał do dnia 15 września, za IV kwartał do dnia 15 listopada.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, należna na rzecz gminy opłata będzie podlegała
egzekucji na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej. Wpływy z opłat uiszczonych przez
mieszkańców przeznaczone zostaną w całości na finansowanie systemu gospodarowania odpadów
w gminie.

DEKLARACJA

Wysokość opłaty obliczana jest na podstawie deklaracji, którą mieszkańcy zobowiązani byli złożyć
w Urzędzie Gminy Korczyna do dnia 30 kwietnia 2013r.
Należy również pamiętać, że w przypadku zamieszkania na terenie danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub wystąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji należy w terminie 14 dni
złożyć deklarację lub dokonać korekty już złożonej deklaracji.
W przypadku niezłożenia deklaracji albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt określi wysokość opłaty za odpady komunalne w drodze decyzji
administracyjnej.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ
OPŁATĘ
W zamian za uiszczoną na rzecz gminy opłatę, mieszkańcy mają możliwość oddania następujących
rodzajów odpadów w ramach tzw. „systemu krawężnikowego” tj. wystawiania odpadów na trasie przejazdu
pojazdu Przedsiębiorcy odbierającego odpady:
• niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
• odpadów biodegradowalnych oraz odpadów zielonych,
• odpadów gromadzonych w sposób selektywny, tj.: tworzyw sztucznych, metalu, szkła, papieru,
odpadów wielomateriałowych.
Odbiór odbywał się będzie w terminach zgodnych w załączonym harmonogramem. Odpady należy
wystawiać najpóźniej do godz. 6:30 w dniu ich wywozu.
W ramach uiszczonej opłaty, wraz z niniejszą ulotką, otrzymują Państwo worki przeznaczone do segregacji
odpadów w następującej ilości:
• 48 worków koloru żółtego,
• 24 worki koloru białego,
• 24 worki koloru zielonego
oraz 144 nalepki, które należy umieszczać na wszystkich workach z odpadami.
Pakiet ten jest przeznaczony na roczny okres gromadzenia odpadów tj. od 1 lipca 2013r do 30 czerwca
2014r.
W tym okresie usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy świadczyć będzie wyłoniona w
drodze postępowania przetargowego Spółka REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Nowy system gospodarki odpadami to także nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Jednym
z podstawowych założeń systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców obowiązkiem pozbywania
się odpadów w sposób selektywny, aby móc spełnić nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj
poziomy odzysku surowców wtórnych. Ustawa nakazuje prowadzenie segregacji odpadów „u źródła”,
czyli na początkowym etapie ich wytworzenia. Na terenie naszej gminy segregować będziemy odpady
w następujący sposób:

WOREK ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, metal, papier, odpady wielomateriałowe
Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

• butelki, opakowania po żywności,
środkach czystości, kosmetykach z
tworzyw sztucznych
• folie i torebki z tworzyw sztucznych
• wiaderka, doniczki, meble ogrodowe z
tworzyw sztucznych
• metalowe puszki, konserwy
• gazety, książki, ulotki, karton, tekturę,
worki papierowe
• opakowania wielomateriałowe (np. karton
po mleku)

• opakowań po farbach, klejach, smarach,
aerozolach
• tapet, worków po wapnie, cemencie
• odpadów zabrudzonych farbami, olejami, ziemią
• artykułów higienicznych (np. pampersy)
• mebli i ich części
• elementów AGD i RTV

WOREK BIAŁY - szkło
Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

• butelki kolorowe i bezbarwne
• słoiki

• szyb okiennych, szyb samochodowych, szyb
zbrojonych
• żarówek, lamp neonowych, termometrów,
ekranów
• luster
• szkła żaroodpornego, porcelany

WOREK ZIELONY - odpady biodegradowalne, odpady zielone
Wrzucamy:
•
•
•
•

Nie wrzucamy:

resztki żywności
obierki z owoców i warzyw
fusy po kawie i herbacie
trawę, troty, liście, drobne gałęzie

•
•
•
•
•

piasku i kamieni
tkanin
odchodów zwierzęcych
resztek mięs i kości
popiołu

WOREK CZARNY - odpady zmieszane
Wrzucamy:
• pozostałości po segregacji
• wszystkie odpady w przypadku braku deklaracji o segregacji odpadów

