OPŁATY:
Uiszczana bez wezwania zgodnie z
podaną kwotą w deklaracji miesięcznie
w kasie Urzędu Gminy lub przelewem
na rachunek bankowy

29 9023 0006 0130 0101 2000 0010
z dopiskiem: Opłata za gospodarowanie
odpadami za miesiąc/rok, imię i
nazwisko, adres nieruchomości.
Terminy płatności:
Rata I do 15sierpnia2013 r.
Rata II do 15 września 2013 r.
Rata III do 15 października 2013 r.
Rata IV do 15 listopada 2013 r.
Rata V do 15 grudnia 2013 r.
Rata VI do 15 stycznia 2014 r.
PIERWSZA PŁATNOŚĆ upływa
15 sierpnia 2013 roku za miesiąc lipiec
Więcej informacji na temat nowego
systemu
gospodarowania
odpadami
na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.dabrowice.pl lub

pod nr tel. 24 252 25 83

Każ
Każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek
złoż
złożyć do gminy DEKLARACJĘ ( termin
upłyn
upłynął 30.04. 2013 r.), która jest podstawą do
naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszka
mieszkańców
nieruchomo
nieruchomości.
W razie zmiany
zmiany:
danych np. liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć nową deklarację w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
stawek opłaty właściciel nieruchomości
otrzymuje, nową deklaracje, które powinien
złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania.
W razie niezłożenia deklaracji wójt określi w
drodze decyzji wysokość opłaty.
Wysokość opłaty wyniesie za lipiec:
3 zł od osoby na miesiąc w przypadku
osób segregujących odpady
6 zł od osoby na miesiąc w przypadku
osób nie segregujących odpady.

WYSOKOŚĆ opłaty za lipiec i pozostałe
miesiące może ulec zmianie!!!

UWAGA!!!
W dniu 06.07.2013r. zostan
zostaną odebrane
odpady komunalne za miesi
miesiąc czerwiec
od wła
właścicieli, którzy do tej pory mieli
podpisane umowy z Zakładem Usług
Komunalnych w Kro
Krośniewicach

GMINA
DĄBROWICE
DĄ

GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

NOWE ZASADY
Co mnie czeka jako mieszkańca
mieszka
Od 1 lipca 2013 roku na terenie całego
kraju, w tym również
równie na terenie Gminy
Dąbrowice
ąbrowice obowiązywać
obowi
będą nowe
zasady zbiórki i utylizacji odpadów
komunalnych
oraz
rozliczenia
należnoś
żności
za
odbiór
odpadów
z poszczególnych nieruchomości
nieruchomo

Jak segregujemy odpadu
komunalne od 1 lipca 2013 roku
Pojemnik/worek na odpady zmieszane:
Będą odbierane 1 raz w miesiącu
SPRZED POSESJI
Co wrzucamy:
Pozostałe śmieci, które nie nadają się do
segregacji m.in.:
worki z odkurzacza,
pieluchy dziecięce, artykuły higieniczne,
niedopałki papierosów,
ścinki tapet i wykładzin podłogowych ,
porcelana,
płytki ceramiczne,
guma, resztki świec,
wkłady do długopisów,
potłuczone szyby,
szczoteczki do zębów,
zapalniczki, negatywy fotograficzne,
zdjęcia,
zabawki, segregatory,
wychłodzony popiół,
inne, które nie podlegają segregacji
z worków zielonych i żółtych.

Nie wrzucamy odpadów niebezpiecznych
takich jak świetlówki, baterie, leki.

Pojemnik/worek zielony (szkło)
Będą odbierane 1 raz na kwartał
SPRZED POSESJI
Co wrzucamy:
czyste butelki i słoiki szklane po napojach i
żywności,
butelki po napojach alkoholowych,
czyste szklane opakowania po kosmetykach.

Czego nie wrzucamy:
porcelana i ceramika, szkoło stołowe,
żarówki, lampy neonowe, fluoroscencyjne i
rtęciowe,
fajans,
reflektory, izolatory,
szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby,
samochodowe i okienne,
doniczki, lustra,
ekrany i lampy telewizyjne.

KOMPOSTOWANIE
Co kompostujemy:
skoszona trawa, liście, drobne gałęzie,
części zielone roślin,
obierki z owoców i warzyw,
skorupki jaj,
fusy po kawie i herbacie,
resztki żywności, trociny .

Czego nie kompostujemy:
zepsutej żywności, mięsa, kości,
płynnych odpadów kuchennych,
piasku, kamieni,
niedopałków papierosów,
popiół z kominka lub pieca.

Pojemnik/worek żółty ( tworzywa
sztuczne, metale, plastik)
Będą odbierane 1 raz w miesiącu
SPRZED POSESJI
Co wrzucamy:
plastikowe butelki po napojach i plastikowe
pojemniki po produktach (np. po jogurtach),
butelki i pojemniki po kosmetykach, chemii
gospodarczej,
folie i torebki plastikowe,
opakowania wielomateriałowe np. kartony
po mleku, po sokach,
puszki po napojach, konserwach,
drobny złom żelazny i drobne metale
kolorowe,
metalowe nakrętki i kapsle,
folie aluminiowe.

Czego nie wrzucamy:
pojemników zabrudzonych, tym bardziej
z zawartością,
tworzyw piankowych i styropianowych,
gumy,
pojemników po środkach chemicznych
(farbach, olejach),
pojemników po środkach ochrony roślin,
opakowań po lekach, areozolach,
plastikowych zabawek,
opakowania po olejach spożywczych czy
silnikowych, smarach,
plastikowych elementów pojazdów, np.
lusterek, zderzaków.

