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SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI PO 01.07.2013r.
Zobowiązania unijne nałożyły na gminy obowiązek osiągnięcia
poziomów odzysku i recyklingu odpadów tj.: papieru, tworzyw
sztucznych, metali i szkła oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, a także ograniczenia masy odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania.
W związku z tym, na terenie RP od 1.07.2013 r. zacznie funkcjonować ,,Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi’’,
który polegać będzie na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązków w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. W nowym
systemie odpady komunalne powstające na nieruchomościach
zamieszkałych będą odbierane przez operatora systemu wyłonionego w drodze przetargu - MPGK Sp. z o.o.
Od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych
nie będą zawierać umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne (jak to miało miejsce dotychczas), lecz składać
deklaracje o wykokosi opłaty. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewni właścicielom nieruchomości objętym systemem odbiór wszystkich zgromadzonych
odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI ?
ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Właściciele domów jednorodzinnych
(i w wyjątkowych sytuacjach) właściciele lokali w zabudowie wielorodzinnej, którzy dotychczas posiadali indywidualne umowy na odbiór odpadów
komunalnych - zobowiązani są do złożenia deklaracji.

ZABUDOWA MIESZANA




W przypadku budynków wykorzystywanych
częściowo, jako mieszkania i częściowo, jako
lokale usługowe lub handlowe, dla:
dla części mieszkalnej – należy złożyć deklarację;
dla części niezamieszkałej – posiadać umowę o odbiór odpadów komunalnych.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1. Złożyć do 6.06.2013 r. pierwszą deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Zarządu
Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim przy ul.
Pierwszej Brygady 35 (biurowiec byłego ZNTK) Biuro Obsługi
Klienta (I piętro; pok. 103).
2. Aktualizować deklaracje w terminie 14 dni od:
 dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca;

dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wnosić do Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim, bez wezwania, comiesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
będzie trzeba uiścić do 15.08.2013 r.
Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Zarządu Usług
Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim - Bank Pekao SA
17 1240 3927 1111 0010 4780 3377.
Zgłaszać do operatora systemu, zapotrzebowanie w zakresie
dodatkowego odbioru odpadów komunalnych.
Zorganizować i dbać o miejsca gromadzenia odpadów.
Postępować z odpadami w sposób zgodny z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta
Stargard Szczeciński.
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OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
W naszym mieście opłata za gospodarowanie odpadami naliczana
jest od m2 powierzchni lokalu mieszkalnego. Opłata ta stanowi
iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego i stawki opłaty. Stawka
opłaty uzależniona jest od tego czy odpady będą segregowane
„u źródła”, czy też nie. Tak więc, w przypadku zadeklarowania
w deklaracji selektywnej zbiórki odpadów, stawka opłaty wynosi
0,50 zł za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego. Natomiast przy
braku segregacji - 0,60 zł za 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego.

OGRANICZENIE WYSOKOŚCI OPŁAT
W dniu 26 marca 2013 r. Radni Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim podjęli trzy uchwały, zmieniające uchwały „śmieciowe”, które wprowadziły ograniczenie powierzchni lokali mieszkalnych przyjmowanej do ustalenia wysokości opłaty. W związku
z tym, maksymalna powierzchnia, za którą będzie naliczana
opłata to 150m2 (w zabudowie jednorodzinnej) oraz 100m2
(w zabudowie wielorodzinnej)
Ponadto wprowadzono ograniczenie powierzchni lokali mieszkalnych w zależności do ilości osób zamieszkujących:
 do 60m2 – w przypadku zabudowań jednorodzinnych zamieszkałych przez jedną osobę,
 do 40m2 – w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej,
zamieszkałych przez jedną osobę,
 do 120m2 – w przypadku zabudowań jednorodzinnych zamieszkałych przez dwie osoby,
 do 80m 2 – w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej,
zamieszkałych przez dwie osoby.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
Odbiorowi podlegać będą te odpady, które zostały zgromadzone
w odpowiednich pojemnikach i wystawione w miejscu gromadzenia
odpadów.
Harmonogramy odbioru odpadów zostaną ustalone przez operatora systemu i udostępnione właścicielom nieruchomości.

Odpady zmieszane
Każda nieruchomość musi być obowiązkowo wyposażona
w pojemnik na odpady niesegregowane!
Do pojemników tych nie wolno wrzucać: odpadów z remontów,
niebezpiecznych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów
zielonych (tj. trawa, liście).
Odpady należy przekazywać do odbioru z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie pojemników oraz niedopuszczenie
do rozkładu zgromadzonych odpadów, z częstotliwością nie
mniejszą niż jeden raz w tygodniu.

Odpady opakowaniowe
W przypadku zadeklarowania w deklaracji selektywnej zbiorki odpadów ,, u źródła” odpady muszą być zbierane i odbierane
w sposób selektywny. Zbiórka tych odpadów będzie odbywać się,
w systemie workowym, z wykorzystaniem 2 sztuk worków
w kolorze:
 żółtym o pojemności 120 dm3 - na odpady papieru i tektury,
metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
 zielonym lub białym o pojemności 80 dm3 – na szkło.
Odpady należy przekazywać do odbioru z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu.
W przypadku niewywiązania się z zadeklarowanej selektywnej
zbiórki, odpady zostaną odebrane, jako zmieszane zgodnie
z harmonogramem dla odpadów zmieszanych i zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami.

Odpady zielone
Odpady zielone będą odbierane sezonowo. Do gromadzenia odpadów zielonych, dopuszcza się stosowanie worków w kolorze brązowym lub innym, o minimalnej pojemności 80 dm3.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe (tj. zużyte opony, meble itp.
z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego) będą
odbierane z nieruchomości, przez operatora systemu, w ramach
ponoszonej opłaty. Termin odbioru indywidualnie wyznaczy operator tj. co najmniej jeden raz w miesiącu, po uprzednim zgło-

szeniu odpadów do odbioru przez właściciela nieruchomości.

Odpady remontowe
Odpady remontowe pochodzące z gospodarstw domowych, które
powstały w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych
czy rozbiórkowych, powinny być odebrane i zagospodarowane
przez firmę wykonującą tą usługę.
Natomiast odpady remontowe pochodzące z drobnych remontów, wykonywanych we własnym zakresie przez mieszkańców,
mogą być oddane w ramach ponoszonej opłaty do Ekopunktu,
w limicie 6 m3 w okresie 3 lat.
Mieszkańcy powinni zgłaszać zapotrzebowanie na stalowy kontener lub worek do operatora systemu.
Odpady należy dostarczyć do Ekopunktu:
 własnym transportem lub
 w ramach odpłatnej usługi transportu oferowanej przez operatora systemu – po wcześniejszym ustaleniu warunków odbioru tych odpadów.

EKOPUNKT = Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych
Od 01.07.2013 r. będzie funkcjonował jeden stacjonarny Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKOPUNKT”
przy ul. Bogusława IV 15 (czynny: całodobowo przez cały rok),
do którego mieszkańcy będą mogli przekazywać bezpłatnie, we
własnym zakresie, wszystkie selektywnie zebrane rodzaje odpadów komunalnych, których chcieliby się pozbyć szybciej, nie czekając na ustalony przez operatora termin odbioru.

Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne (np. przeterminowane leki, rozpuszczalniki,
farby, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV
i AGD) będzie można przekazywać tylko i wyłącznie do stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy
ul. Bogusława IV 15 (czynny: całodobowo przez cały rok) oraz
mobilnych PZON, których będzie 12 na terenie miasta.
Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji punktów będą
umieszczane
na
stronie
www.zuk-stargard.pl
oraz
www.mpgk.stargard.pl
W trosce o środowisko, organizowana jest także bezpłatna zbiórka
niewykorzystanych leków w aptekach na terenie miasta.
Dodatkowo w celu poprawy jakości świadczonych usług będzie
funkcjonować Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), w którym
mieszkańcy będą mogli m.in. pobrać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów.
Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)
ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 577 01 69
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00
oraz w soboty w godz. 9.00-12.00

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
„U ŹRÓDŁA” - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?
Worek żółty (tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe oraz metal)
Wrzucamy:
butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)
oraz kosmetykach i środkach czystości, folię,
torebki, reklamówki z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. po jogurtach, margarynach, owocach
i warzywach), plastikowe zakrętki, papier, tekturę
oraz zrobione z nich opakowania, gazety, książki, katalogi, ulotki,
zeszyty, torebki papierowe, kartonowe wytłaczanki po jajkach, opakowania wielomateriałowe (tj. opakowania po mleku i napojach),
puszki po napojach, konserwach, nakrętki od słoików, kapsle, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, folię aluminiową.

Nie wrzucamy:
opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach samochodowych, opakowań po smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach i lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD, zabawek, tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, twarogu),
mokrych ręczników papierowych, kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet i worków po cemencie i innych materiałach budowalnych, odpadów higienicznych (np. chusteczek, wacików, podpasek, pieluch jednorazowych).
Przed wrzuceniem: należy opróżnić opakowania, zgnieść butelki,
złożyć kartony.

Worek w kolorze zielonym lub białym (szkło kolorowe
i bezbarwne)
Wrzucamy:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
butelki po napojach alkoholowych, szklane
po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
szkła stołowego, żaroodpornego, ceramiki, fajansów i porcelany, doniczek, zniczy z zawartością
wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, szyb samochodowych
i okiennych, luster, witraży, ekranów i lamp telewizyjnych, opakowań
po lekach i termometrów.
Przed wrzuceniem: nalży zdjąć nakrętki, kapsle. Nie trzeba myć
opakowań! Jeśli znajduje się w nich większa ilość jedzenia należy je
opróżnić.

