
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 REWOLUCJA  W GOSPODARCE  ODPADAMI 

Urząd Gminy Czermin informuje, iż w związku ze zmianą przepisów prawnych z dniem 1 lipca 2013r. 

obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi przejmie Gmina. 

Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę , która będzie odbierać odpady komunalne 

od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Od 1 lipca 2013 roku firma ta odbierze od 

mieszkańców  każdą  ilość odpadów komunalnych. 

Natomiast do obowiązku mieszkańców gminy należeć będzie udostępnienie pojemników 

(worków) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów , w 

szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. Pojemniki 

powinny być wystawione do granicy nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek 

złożyć do Urzędu Gminy deklarację  do 31 maja 2013r. , w której określi czy będzie segregował 

odpady komunalne czy też nie i wyliczy w niej opłatę za gospodarowanie  tymi odpadami . 

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości  opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, 

opłata ta wraz z odsetkami  zostanie naliczona z Urzędu w drodze decyzji. 

Opłaty miesięczne  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą  

Rady Gminy w Czerminie i będą zróżnicowane w zależności od ilości mieszkańców w gospodarstwie. 

Jeżeli odpady będą odbierane w sposób zmieszany  czyli w sposób nieselektywny    stawka będzie 

naliczana  w  wysokości: 

a) dla gospodarstwa domowego składającego się z  1 osoby                                     -  18 zł 

b) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób                                        -  24 zł 

c) dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób                                        -  36 zł 

d) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób                           - 48 zł 

Można również  zadeklarować odbiór odpadów  w sposób selektywny a stawka miesięczna  będzie 

naliczana następująco :   

a) dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby            - 10 zł 

b) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób               - 16 zł 

c) dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób          - 24 zł 

d) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób                             - 28 zł 

   Odpady zmieszane  odbierane będą z terenu nieruchomości 1 raz co 4 tygodnie  . 

Jeżeli odpady  nie zmieszczą się do pojemnika można je gromadzić w workach koloru czarnego. 

Worki koloru czarnego właściciel  nieruchomości zakupi  na własny koszt.   

   Do pojemnika na odpady zmieszane :            Nie wrzucamy: 

Wrzucamy: 

- opakowania z zawartością                                                   - odpady , które można poddać segregacji 

- opakowania po cukierkach, chipsach                                   - odpady niebezpieczne (oleje smary, farby) 



-tapety i worki po cemencie                                                    - sprzęt elektryczny i elektroniczny 

-popiół                                      - akumulatory i baterie  

-buty, ubrania , tkaniny                       - lekarstwa 

- szkło gospodarcze ( miski , talerze, lustra)         - gruzu , materiałów budowlanych i  

-szkło okienne , samochodowe i okularowe                styropianu 

-doniczki i znicze 

- opakowania po aerozolach 

- artykuły chemiczne 

- odpady kuchenne oraz resztki żywności 

Przy zadeklarowaniu segregacji odpadów każdy właściciel nieruchomości otrzyma następujące 

kolory worków: 

           Wrzucamy: Nie wrzucamy: PAMIĘTAJ: 

 

Worki  koloru 

niebieskiego 

 

Papier 

Tektura 

Opakowania 

wielomateriałowe 

Gazety i czasopisma 

Katalogi i prospekty 

Papier szkolny i 

biurowy 

Książki w miękkich i 

twardych okładkach  

Torebki papierowe 

Papier pakowy 

Pudełka kartonowe i 

tekturowe 

Tekturę  

Kartony po mleku i 

napojach  

Papier z folią  

zabrudzonego i 

tłustego papieru 

papieru 

przebitkowego 

(rachunki ,faktury) 

pieluch 

jednorazowych 

podpasek, artykułów 

i papierów 

higienicznych 

worków po cemencie 

tapet 

 

 

 

 

 

Usuń zszywki i 

metalowe części 

 

Worki koloru 

żółtego 

 

 

Plastik 

Tworzywa sztuczne 

Metal 

Butelki po  napojach 

(najlepiej zgniecione) 

Butelki po płynach do 

mycia 

Plastikowe zakrętki 

Plastikowe torebki, 

worki , reklamówki  

Plastikowe koszyczki 

po owocach 

Puszki po napojach 

Puszki po konserwach 

Drobny złom żelazny i 

metale kolorowe 

kapsle 

plastikowe opakowania 

po żywności ( np. po 

jogurtach , serkach , 

margarynach) 

 

 

butelek i pojemników  

z zawartością 

butelek i pojemników 

po olejach( 

chłodniczych, 

silnikowych) 

opakowań po lekach 

butelek po płynach 

chłodniczych 

pojemników po 

wyrobach 

garmażeryjnych 

zabawek sprzętu 

AGD  

styropianu 

opakowań po 

aerozolach 

puszek po farbach 

baterii 

 Wrzucaj czyste 

opakowania i 

zgnieć butelki 

przed wyrzuceniem 

 

Przed wrzuceniem 

zgnieć aluminiowe 

puszki 



 

Worki koloru 

białego 

 

Szkło bezbarwne 

Szkło kolorowe 

Butelki, słoiki  i 

pojemniki szklane po 

napojach i żywności 

Butelki po napojach 

alkoholowych 

Szklane opakowania po 

kosmetykach 

 

Szkła stołowego 

Fajansu 

Porcelany i ceramiki 

Luster 

Szkła okiennego 

Żarówek 

Lamp neonowych, 

fluorescencyjnych i 

rtęciowych 

Reflektorów 

Izolatorów 

Szkła żaroodpornego 

Doniczek 

Szkła okularowego 

Ekranów i lamp 

telewizyjnych 

Szyb 

samochodowych 

 

Nie tłucz szkła 

przed wrzuceniem 

do pojemnika , 

wrzucaj czyste 

opakowania 

 

 

 

Worki koloru 

zielonego 

 

 

Odpady ulegające 

biodegradacji w 

tym odpady zielone 

Obierki z ziemniaków, 

resztki z  warzyw i 

owoców 

Fusy po kawie i 

herbacie 

Skorupki jajek i łupiny 

orzechów 

Resztki jedzenia 

pochodzenia roślinnego  

Części  roślinne ( 

kwiaty doniczkowe i 

cięte) 

Ścięta trawa 

Liście 

Gałęzie drzew i 

krzewów 

Resztek jedzenia 

pochodzenia nie 

roślinnego  

Resztek mięsa i kości 

Odchodów 

zwierzęcych  

Popiołu z pieca 

Papierosów i 

niedopałków 

Roślin 

zaatakowanych 

chorobami 

Pełnych papierowych 

worków z odkurzacza 

 

Odpady wrzucaj 

bezpośrednio do 

pojemnika, bez 

używania worków 

foliowych  

 

Odpady posegregowane w workach będą odbierane również 1 raz co 4 tygodnie według podanego w 

późniejszym czasie harmonogramu.  Po odbiorze pełnego worka  z odpadami posegregowanymi 

właściciel nieruchomości otrzyma w zamian taki sam kolor worka. Worki na odpady posegregowane 

będą wymieniane bez dodatkowych opłat. 

 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych , mebli i opon   będzie zorganizowana 1  raz w roku po 

wcześniejszym powiadomieniu mieszkańców. 

 Pozostałe odpady takie jak : przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, opakowania po farbach , kleje, rozpuszczalniki , środki ochrony 

roślin , środki czyszczące , środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, 

lampy fluorescencyjne i akumulatory  będą odbierane wyłącznie w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, który będzie zorganizowany na terenie wsi Czermin i muszą być dostarczone 

tam przez właścicieli nieruchomości. 

 Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów , będą podlegały weryfikacji przy 

każdorazowym odbiorze pojemnika na odpady zmieszane ( w pojemniku tym nie mogą znajdować się 

odpady nadające się  do wyselekcjonowania a więc: papier i tektura , metale , tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe i szkło). 



 Każdy właściciel zobowiązany jest wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  bez wezwania ,   na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czermin nr konta  55 9183 

1028 2005 5000 5063 0002 

 Opłatę w wysokości  zadeklarowanej  w deklaracji należy uiszczać w następujących terminach:  

a) za I kwartał-  do końca lutego każdego roku 

b) za II kwartał –do końca maja każdego roku 

c) za III kwartał – do końca sierpnia każdego roku 

d) za IV kwartał – do końca listopada każdego roku 

 

 

Termin wniesienia pierwszej opłaty  upływa w dniu 31lipca 2013r. i obejmuje okres od 

dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013r. 


