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Nowe zasady gospodarki od-

padami 
    

  Pierwszego lipca zaczną obowiązy-

wać nowe przepisy o gospodarowaniu 

odpadami. Od tego dnia to gmina sta-

nie się odpowiedzialna za wywóz 

śmieci. Do tej pory każdy z nas sam 

zawierał umowę na wywóz śmieci lub 

czynił to za nas zarządca nieruchomo-

ści. Wkrótce w przetargu zostanie wy-

łoniona firma wywozowa, która będzie 

odbierać odpady od właścicieli nieru-

chomości. Za ich odbiór mieszkańcy 

poniosą opłatę, której wysokość uza-

leżniona będzie od ilości osób zamiesz-

kujących nieruchomość oraz od tego, 

czy odpady będą gromadzone w spo-

sób selektywny czy zmieszany. Od tej 

pory rozliczeń będzie się już dokony-

wać tylko z gminą (pierwsza wpłata 

do 15 lipca). 

  Nowy system dotyczy również wła-

ścicieli nieruchomości niezamieszka-

łych, na których powstają odpady, a 

więc takich, na których prowadzona 

jest np. działalność gospodarcza. Rów-

nież w tym przypadku opłata będzie 

uzależniona od segregacji odpadów.  

  Ustalenie opłaty odbędzie się na pod-

stawie deklaracji, którą każdy właści-

ciel nieruchomości musi do 30 kwiet-

nia złożyć w Urzędzie Gminy. W de-

klaracji tej należy podać ilość osób 

zamieszkujących gospodarstwo domo-

we oraz sposób gromadzenia odpa-

dów. Na tej podstawie wylicza się 

opłatę. Nieco bardziej rozbudowana 

jest deklaracja dotycząca nieruchomo-

ści, na terenie których nie zamieszku-

ją mieszkańcy, a powstają odpady. Tu 

ustalenie ilości koniecznych pojemni-

ków będzie się odbywało na podstawie 

różnych kryteriów, zależnie od rodza-

ju prowadzonej działalności. Deklara-

cje należy złożyć w Urzędzie osobiście 

lub za pośrednictwem ePUAP.  

  Selektywna zbiórka odpadów prowa-

dzona będzie poprzez segregację śmie-

ci na 5 kategorii, z których każda ma 

swój przypisany kolor pojemnika bądź 

worka:  

 Niebieski - makulatura 

 Zielony - szkło 

 Żółty - tworzywa sztuczne i metale 

 Brązowy - odpady biodegradowalne 

 Inny od ww. - odpady zmieszane 

  Zbiórka odpadów w budynkach wie-

lorodzinnych prowadzona będzie do 

pojemników bądź kontenerów. Z kolei 

w zabudowie jednorodzinnej do selek-

tywnej zbiórki odpadów służyć będą 

worki w odpowiednich kolorach, nie-

odpłatnie dostarczane przez firmę 

wywozową. Takie same zasady sorto-

wania odpadów dotyczą również nie-

ruchomości niezamieszkałych. 

  Odpady będą odbierane w budyn-

kach wielorodzinnych nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie, natomiast w bu-

dynkach jednorodzinnych oraz pozo-

stałych nie rzadziej niż raz w miesią-

cu.  

  Z terenów nieruchomości zamieszka-

łych odbierana będzie każda ilość od-

padów. 

 

Dokończenie na str. 2 

Szanowni Państwo,  

Drodzy Mieszkańcy.   
   

  Przekazujemy w Państwa ręce spe-

cjalny numer Informatora Janowickie-

go, zawierający wyłącznie tematy 

związane z wywozem odpadów komu-

nalnych (śmieci). Dlaczego taka tema-

tyka? Na mocy znowelizowanej ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, wszelkie obowiązki związane 

z gospodarowaniem odpadami komu-

nalnymi – WYWOZEM ŚMIECI -  od 

1 lipca 2013 roku przejmują samorzą-

dy. Obowiązek ten ciąży również na 

naszej gminie. Rada Gminy podjęła 

28.12.2012 r. stosowne uchwały. 

Uchwaliła regulaminu utrzymania 

czystości na terenie Gminy, cennik wy-

wozu śmieci, wzór deklaracji dotyczą-

cej opłaty, którą każdy z właścicieli 

mieszkań, domów czy terenów nieza-

mieszkałych będzie musiał wypełnić. 

  Zdając sobie sprawę z faktu, że zmia-

ny te będą rodziły wiele pytań i wątpli-

wości, przekazujemy Państwu już dzi-

siaj, na 6 miesięcy przed wejściem w 

życie nowych zasad skrót podstawo-

wych informacji. 
  NAJWAŻNIEJSZE TO: WYPO-

WIEDZIEĆ W ODPOWIEDNIM 

TERMINIE UMOWĘ FIRMIE KTÓ-

RA, DOTYCHCZAS WYWOZIŁA 

PAŃSTWU ŚMIECI! ZGODNIE ZE 

STANEM FAKTYCZNYM WYPEŁ-

NIĆ DEKLARACJĘ  I ZŁOŻYĆ JĄ 

W URZĘDZIE GMINY DO 30 

KWIETNIA 2013 r.!   JAK NAJ-

SZYBCIEJ PRZYZWYCZAIĆ SIĘ 

DO SEGREGOWANIA ODPADÓW 

ZGODNIE Z NOWYMI ZASADA-

MI ! 

  Przed nami przetarg, który wyłoni 

firmę świadczącą usługi na terenie 

całej gminy, kampania edukacyjno-

informacyjna i - miejmy nadzieję - jak 

najkrótszy okres, w którym wszyscy 

przyzwyczaimy się do nowych zasad 

związanych z segregowaniem, wyrzu-

caniem i wywożeniem śmieci z naszych 

gospodarstw domowych.  

  Życząc owocnej lektury, pozostaję z 

wyrazami szacunku       

     
Wójt Gminy Janowice Wielkie  

Kamil Kowalski 
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Zasady segregacji odpadów 
 

  Jeśli zdecydujemy się na  segregowa-

nie odpadów, które powstają na na-

szej posesji, spadnie na nas kilka 

związanych z tym obowiązków. Jed-

nak  w wyniku takiej decyzji zapłaci-

my za śmieci mniej. Po pierwsze bę-

dziemy musieli odpady segregować na 

ich poszczególne rodzaje, wykorzystu-

jąc do tego specjalnie oznaczone kubły 

w budynkach wielorodzinnych lub 

worki w przypadku zabudowy jedno-

rodzinnej. Worki dostarczy firma wy-

wozowa w ramach miesięcznej opłaty 

wnoszonej do gminy. Natomiast po-

jemniki właściciel nieruchomości mu-

si nabyć sam (może użyć dotychczaso-

wych lub wynająć w firmie wywozo-

wej).  Śmieci będziemy dzielić  na pięć 

kategorii: makulaturę (pojemnik nie-

bieski), plastik/metal (pojemnik żół-

ty), szkło (pojemnik zielony), odpady 

biodegradowalne (pojemnik brązowy) 

oraz pozostałe odpady zmieszane 

(pojemnik w kolorze czarnym). W celu 

jeszcze większego obniżenia opłaty za 

odpady można brązowy pojemnik na 

odpady biodegradowalne zastąpić 

kompostownikiem zlokalizowanym na 

posesji.  

  Pozostałe odpady np.. opony, zużyty 

sprzęt elektryczny, meble itd. będą 

odbierane od mieszkańców w miarę 

potrzeb. raz do dwóch razy w roku. 

Można będzie je również w dowolnym 

momencie dostarczyć do Gminnego 

Punktu Zbierania Odpadów.  

  Firma wywozowa odbierze od miesz-

kańców każdą ilość odpadów powsta-

łych w gospodarstwie domowym, 

zgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gmi-

ny.          

Nowe zasady gospodarki od-

padami cd.    
 

   W przypadku nieruchomości nieza-

budowanych opłata dotyczy pojemni-

ka o wielkości 120l.  

  Rada Gminy w drodze uchwały przy-

jęła następujące stawki za odbiór 

śmieci:  

 Z nieruchomości zamieszkanych 

miesięczny koszt to 17,22 zł za 1 

mieszkańca w przypadku nieselek-

tywnej zbiórki odpadów. Jeśli posta-

nowimy śmieci segregować, koszt 

wyniesie 11,48 zł za osobę, a w przy-

padku założenia kompostownika -  

9 ,18zł.  

 Wywóz odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych to kwota 22,50 zł 

za pojemnik 120l albo 15,00 zł jeśli 

właściciel zdecyduje się na segrega-

cję.  

  Segregacja śmieci jest więc opłacal-

na, jednak nie tylko kwestia finansów 

domowych powinna nas motywować 

do segregowania ale również gmin-

nych. Osiągnięcie odpowiednich pozio-

mów posegregowanych śmieci jest dla 

gminy obowiązkiem, którego niewy-

pełnienie może skutkować nałożonymi 

karami. Ponadto dzięki segregacji 

polepszy się stan środowiska natural-

nego gdyż na wysypiskach zalegać 

będzie mniej odpadów, a ich część zo-

stanie poddana recyklingowi. 

  Rzeczą, o której trzeba pamiętać 

przed 1 lipca jest konieczność rozwią-

zania dotychczasowych umów z firma-

mi  wywożącymi nasze śmieci, tak aby 

od 1 lipca nie płacić podwójnie 

(gminie i firmie). Warto już teraz się 

tym zainteresować, ze względu na 

możliwe nawet kilkumiesięczne ter-

miny wypowiedzenia umów.  

Dlaczego kompostownik? 
 

  Założenie własnego kompostownika 

może być bardzo dobrym rozwiąza-

niem dla wszystkich właścicieli nieru-

chomości, którzy posiadają na swoim 

terenie odrobinę miejsca na ten cel 

oraz mają chęci, aby zająć się kompo-

stowaniem odpadów biodegradowal-

nych.  

  Posiadanie kompostownika zmniej-

szy opłaty ponoszone za wywóz odpa-

dów. Dzięki kompostownikowi ograni-

czy się ilość wytwarzanych śmieci a 

przy okazji uzyskujemy za darmo bar-

dzo wysokiej jakości ziemię, którą 

można użyć jako nawóz naturalny 

który nie zaszkodzi roślinom - nawet 

jeśli użyć go za dużo.  

  Kompostownik może być bardzo es-

tetyczny a prowadzony prawidłowo 

nie będzie wydzielał przykrych zapa-

chów i tym samym przeszkadzał w 

przyjemnym spędzaniu czasu w ogro-

dzie. Należy tylko pamiętać, aby kom-

postownik, z którego chcemy korzy-

stać zlokalizować w miejscu nieuciąż-

liwym dla sąsiadów oraz nie wyrzucać 

niektórych odpadków biodegradowal-

nych, takich jak: skórki owoców cytru-

sowych, mięso, ryby, chore rośliny, 

nasiona chwastów, popiół z węgla i 

drewna, liście dębu, orzecha i olchy ze 

względu na zawartość w nich szkodli-

wych dla roślin substancji.  

  Technika wykonania kompostowni-

ka jest dowolna, można do tego użyć 

praktycznie wszystkich materiałów, 

jednak w praktyce ogranicza się to do 

tych najpopularniejszych czyli drew-

na, cegieł lub plastiku. Dno kompo-

stownika musi być ażurowe, a sam 

pojemnik lekko uniesiony nad ziemię, 

tak aby zapewnić prawidłową cyrku-

lację powietrza oraz zapobiegać gniciu 

odpadków. Jeżeli kompostownik jest 

dopiero zakładany, rozkład możemy 

przyśpieszyć za pomocą specjalistycz-

nych preparatów lub po prostu dorzu-

cić trochę dojrzałego kompostu.  


