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

NOWE ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY
KORCZYNA W OKRESIE OD 1 LIPCA 2014r. – 30 CZERWCA 2015r.

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

Szanowni Państwo!

w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiany w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzone na terenie

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG W ZAMIAN ZA UISZCZANĄ OPŁATĘ

Gminy Korczyna od dnia 1 lipca 2013r. należy uznać za słusznie podjęte.

W zamian za uiszczoną na rzecz Gminy Korczyna opłatę, mieszkańcy mają możliwość oddania

Zostały one pozytywnie przyjęte zarówno przez przedstawicieli Rady Gminy i sołectw ale

następujących rodzajów odpadów w ramach tzw. „systemu krawężnikowego” tj. wystawiania

również przez głównych odbiorców usługi czyli mieszkańców Gminy Korczyna. Taki stan rzeczy

odpadów na trasie przejazdu pojazdu Przedsiębiorcy odbierającego odpady:

napawa optymizmem na przyszłość, jednak nie powinien doprowadzić do zaniechania



niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

podejmowania prób usprawnienia działania systemu a co za tym idzie ułatwienia właścicielom



odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

nieruchomości, możliwości oddania wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów



odpadów gromadzonych w sposób selektywny, tj.: tworzyw sztucznych, metalu, szkła,

komunalnych.

papieru, opakowań wielomateriałowych,

W związku z powyższym przypominamy Państwu główne zagadnienia związane z systemem



gospodarowania odpadami na terenie Gminy Korczyna oraz informujemy o wprowadzonych

Odbiór odbywał się będzie w terminach zgodnych w załączonym harmonogramem. Odpady

zmianach i udogodnieniach, które wejdą w życie od dnia 1 lipca 2014r.

należy wystawiać najpóźniej do godz. 6:30 w dniu ich wywozu.

popiół paleniskowy.

W ramach uiszczanej opłaty, wraz z niniejszą ulotką, otrzymują Państwo worki koloru żółtego,

OPŁATA

zielonego oraz białego przeznaczone do segregacji odpadów w ilości zależnej stanu osobowego

Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Korczyna uchwałą, wysokość opłat za gospodarowanie

wykazanego w złożonej deklaracji oraz nalepki, które należy umieszczać na wszystkich workach

odpadami komunalnymi na w naszej gminie wynosi:

z odpadami.



12 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą

Pakiet ten jest przeznaczony na roczny okres gromadzenia odpadów tj. od 1 lipca 2014r

w sposób nieselektywny,

do 30 czerwca 2015r.

6 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane będą

W tym okresie usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy świadczyć będzie

w sposób selektywny.

wyłoniona w drodze postępowania przetargowego Spółka REMONDIS KROeko Sp. z o.o.



Ponadto do dyspozycji mieszkańców od 1 lipca 2014 roku zostanie oddany Punkt selektywnej
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer

zbiórki odpadów zlokalizowany w Korczynie przy ul. Spółdzielczej, czynny w piątki w godz.

konta bankowego przypisanego do każdej osoby składającej deklarację. Nadal obowiązują

11.00 – 19.00. W punkcie przyjmowane będą następujące odpady: odpady wielkogabarytowe,

indywidualne rachunki bankowe, które zostały dostarczone mieszkańcom w miesiącu lutym

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, leki, chemikalia, zużyte opony,

2014r. Opłatę należy uiszczać nie rzadziej niż raz na kwartał w następujących terminach:

tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, oleje i tłuszcze.,

za I kwartał do dnia 15 marca, za II kwartał do dnia 15 maja, za III kwartał do dnia 15 września,

Odpady przyjmowane do punktu, zostaną również odebrane jeden raz w okresie od 1 lipca

za IV kwartał do dnia 15 listopada.

2014r. do 30 czerwca 2015r. sprzed posesji, które dokonają odpowiedniego zgłoszenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, należna na rzecz gminy opłata będzie

Ponadto w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy gminy będą mogli odebrać worki

podlegała egzekucji na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.

koloru szarego przeznaczone do gromadzenia popiołu oraz odpadów paleniskowych.

Wpływy z opłat uiszczonych przez mieszkańców przeznaczone zostaną w całości

Należy podkreślić, iż odpady segregowane nie będą odbierane w innych workach niż otrzymane

na finansowanie systemu gospodarowania odpadów w gminie.

w ramach opłaty regulowanej na rzecz Gminy Korczyna.
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klejach,
- elementów RTV i AGD,
- tubek po kosmetykach,
- tapet,
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ziemią, olejami, farbami,
- baterii i akumulatorów,
- gwoździ, kapsli, nakrętek.
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Harmonogram odbioru popiołów i odpadów paleniskowych (worki szare) w Gminie Korczyna w okresie od 1 listopada 2014 do 30 kwietnia 2015 roku
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Harmonogram odbioru odpadów segregowanych (worki żółte i białe) w Gminie Korczyna od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku

sierpień
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Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych i zielonych (worki zielone) w Gminie Korczyna od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku
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- szyb okiennych,
- szyb samochodowych,
- szyb zbrojonych,
- żarówek, lamp neonowych,
luster,
- szkła żaroodpornego,
porcelany, fajansu.

- resztek mięs i kości,
- piasku i kamieni,
- tkanin,
- odchodów zwierzęcych.

NIE WRZUCAMY !!

- butelki typu PET po napojach,
olejach spożywczych, mleku,
- opakowania po chemii
gospodarczej, płynach do
spryskiwaczy i chłodnic,
- reklamówki, worki foliowe i folie,
- wiaderka , doniczki, meble
ogrodowe,
- papier i tektura,
- gazety, czasopisma,
- opakowania z papieru,
- puszki po napojach,
- puszki po konserwach,
- opakowania wielomateriałowe.

WRZUCAMY:

Worek koloru żółtego –
przeznaczony na odpady papieru,
metalu, tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych (worki czarne) w Gminie Korczyna w okresie od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku

NIE WRZUCAMY!!

NIE WRZUCAMY!!

- butelki kolorowe i bezbarwne,
- słoiki po przetworach,
ketchupach, musztardach i
innych produktach
spożywczych.

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

W przypadku złożenia w deklaracji
informacji o gromadzeniu odpadów
w sposób segregowany, w worku
należy gromadzić odpady pozostałe
po segregacji.

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

W przypadku złożenia w deklaracji
informacji o gromadzeniu odpadów
jako odpadów zmieszanych, w
worku należy gromadzić odpady
powstałe na terenie nieruchomości,
poza odpadami odbieranymi w
punktów selektywnej zbiórki
odpadów.

Worek koloru białego –
przeznaczony na odpady szkła
opakowaniowego.

Worek koloru zielonego –
przeznaczony na odpady
biodegradowalne i odpady
zielone.

Worek koloru czarnego –
przeznaczony na odpady
gromadzone w sposób
niesegregowany oraz odpady
pozostałe po segregacji.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW „U ŹRÓDŁA”
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY

KORCZYNA W OKRESIE OD 1 LIPCA 2014R. DO 30 CZERWCA 2015R.

