Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych obowiązująca od 01.01.2017 r.
UWAGA!
Wszystkie odpady w pojemnikach lub workach należy wystawić przed posesję w dniu
odbioru do godz. 6:00
Minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
Termin i częstotliwość opłat:
Nieruchomość

Odpady

ZMIESZANE
Nieruchomości
zamieszkałe i
niezamieszkałe.

PAPIER, TWORZYWA
SZTUCZNE,
SZKŁO
POPIOŁY
BIO

INFORMACJE O
ODPADACH
Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że z dniem
1 stycznia 2017 r. Gmina
Liniewo przejmuje obowiązki
związane z
gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w gminie.
Kontakt:
URZĄD GMINY LINIEWO
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
Referat Gospodarki Komunalnej
i Rozwoju
tel. (58) 687-85-24
e-mail: komunalny@liniewo.pl

Częstotliwość
Nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie w sezonie
zimowym*.
Nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w sezonie letnim*.
Nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.
Nie rzadziej niż raz na kwartał.
Nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie w sezonie
zimowym*.
Nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w sezonie letnim*.

W zabudowie wielorodzinnej i letniskowej Wykonawca usługi będzie odbierał odpady komunalne dodatkowo na każde
zgłoszenie Gminy Liniewo w przypadku zapełnienia pojemników przed terminem odbioru.
* Sezon zimowy obowiązuje od 16 października do 14 kwietnia, sezon letni obowiązuje od 15 kwietnia do 15 października.
Osoby składające deklarację DO-1 otrzymają harmonogram w formie kalendarza z zaznaczonymi datami odbioru
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
Gmina Liniewo przewiduje uruchomienie z dniem 01-01-2017 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. „PSZOK”
. PSZOK zlokalizowany będzie na terenie oczyszczalni ścieków w Orlu. Czynny będzie w poniedziałki, środy i piątki w
godzinach 10:00 do 14:00. W PSZOK-u w ramach wnoszonej opłaty odbierane będą odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Liniewo z wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych. Odpady dostarczane będą do
PSZOK-u we własnym zakresie przez zainteresowane osoby. Sposób postępowania i zasady funkcjonowania PSZOK-u określi
regulamin PSZOK-u.

Czy wiesz, że:
Aby wyprodukować tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku
tlen wystarczający dla 10 osób.
Plastikowa butelka wyrzucona np. do lasu, rozkłada się około 500 lat.
Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylanego do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić jeden milion litrów wody.
Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 W
żarówki przez 4 godziny.
Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na wysypiska w całej Polsce trafi 10 tysięcy ton szkła.
Obecnie w Polsce wytwarzamy ok. 13,5 mln ton odpadów komunalnych rocznie, co daje średnio ok. 350 kg na mieszkańca
rocznie.
Około 2 miliony ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i
oceanów.
Jedna bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 l wody.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom recyklingu takich odpadów jak: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal powinny
wynosić w gminach do 2020 r. 50%.

Gminy, które nie osiągną wskazanych poziomów recyklingu będą podlegały karze pieniężnej.
Czy chcemy za to płacić?

Opłatę uiszcza się bez wezwania w
okresach dwumiesięcznych z góry
za dany okres, w terminach:
a) za okres od 1 stycznia do 28
lutego – w terminie do dnia 10
stycznia,
b) za okres od 1 marca do 30
kwietnia – w terminie do dnia 10
marca,
c) za okres od 1 maja do 30
czerwca – w terminie do dnia 10
maja,
d) za okres od 1 lipca do 31
sierpnia – w terminie do dnia 10
lipca,
e) za okres od 1 września do 31
października – w terminie do dnia
10 września,
f) za okres od 1 listopada do 31
grudnia – w terminie do dnia 10
listopada.
Właściciele nieruchomości
położonych na terenie gminy
Liniewo, na których znajdują się
domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez
część roku zobowiązani są do
uiszczania na rzecz gminy opłaty
za rok za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Opłatę
uiszcza się z góry za rok od domku
letniskowego lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
w terminie do 31 marca.

Składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
Kto składa deklarację:
Deklarację składa: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty,
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Skąd pobrać deklarację:

−
−
−

ze strony internetowej www.liniewo.pl ,
w Urzędzie Gminy w Liniewie ul. Dworcowa 3 w sekretariacie i w
referacie gospodarki komunalnej i rozwoju pok. nr 10,
od sołtysa.

Gdzie złożyć wypełnioną i podpisaną deklarację:
−
osobiście w Urzędzie Gminy w Liniewie ul. Dworcowa 3, 83-420
Liniewo, wysłać pocztą na adres urzędu lub wysłać elektronicznie
poprzez ePUAP.
Do kiedy złożyć pierwszą deklarację:
Pierwszą deklarację należy złożyć do Urzędu Gminy w Liniewie do 10
grudnia 2016 r.
W przypadku zamieszkania na terenie Gminy Liniewo deklaracje powinno
się składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Obowiązują 3 wzory deklaracji:
Deklaracja DO-1 dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
Deklaracja DO-2 dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy
lub w części zamieszkują i powstają odpady komunalne,
Deklaracja DO-3 dla nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane przez część roku na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Jakie informacje należy ująć w deklaracji, które mają wpływ na
wysokość opłaty?
Osoba składająca deklarację musi określić czy będzie segregować odpady,
co będzie uprawniało do zastosowania niższej stawki opłaty nawet do 50%.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy określić ilość i wielkość
gospodarstwa domowego (ilość zamieszkujących osób), sposób
gromadzenia odpadów: segregowane lub niesegregowane (odpady
niesegregowane = pojemnik na odpady zmieszane w kolorze czarnym,
segregowane = pojemnik na odpady zmieszane w kolorze czarnym + stelaż
z workami do segregacji: papier kolor niebieski, szkło kolor zielony,
tworzywa sztuczne kolor żółty oraz bio (popiół) kolor brązowy – (w
przypadku posiadania kompostownika można zrezygnować z pojemnika
bio).
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych należy określić sposób
zbierania odpadów, ilość pojemników, ich pojemność oraz częstotliwość
odbierania odpadów.

Stawki opłat:
DO-1 nieruchomości zamieszkałe
Wielkość gospodarstwa domowego

Odpady zbierane w sposób nieselektywny zmieszany

Odpady zbierane w sposób
selektywny

40,00 zł/miesiąc

20,00 zł/miesiąc

70,00 zł/miesiąc

46,00 zł/miesiąc

80,00 zł/miesiąc

48,00 zł/miesiąc

81,00 zł/miesiąc

52,00 zł/miesiąc

nieruchomości zamieszkałe przez 1
osobę
nieruchomości zamieszkałe przez 2-3
osoby
nieruchomości zamieszkałe przez 4-5
osób
nieruchomości zamieszkałe przez 6 i
więcej osób

DO-2 nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są
zbierane w sposób zmieszany zł/za jedno
opróżnienie jednego pojemnika

120
240
360
1100

35,00 zł
70,00 zł
105,00 zł
320,00 zł

Stawka opłaty za odbiór
odpadów, jeśli są zbierane w
sposób selektywny zł/za jedno
opróżnienie jednego pojemnika
8,00 zł
16,00 zł
24,00 zł
73,00 zł

DO-3 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane przez część roku na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.
Sposób zbierania odpadów:
- nieselektywny 400,00 złotych/ryczałt rok
-selektywny 200,00 złotych/ryczałt rok
Płatności mogą być dokonywane:
- bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy
- przelewem (w banku, poczcie, punkcie kasowym itp.) na rachunek wskazany przez Urząd Gminy.

SEGREGUJ ODPADY - NIE TRUJ! NIE SPALAJ! NIE WYRZUCAJ DO LASU!! POSEGREGUJ I WRZUĆ DO ODPOWIEDNICH
POJEMNIKÓW LUB WORKÓW.
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety
oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc
śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Co możemy zrobić aby śmiecić mniej:
Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
Wybieraj produkty trwałe.
Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu; torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak
mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk szczególnie, że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy
koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji
ogromnej ilości śmieci.
Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować. Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki
plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy podczas , gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
Wytworzone przez Ciebie odpady biodegradowalne składuj w kompostowniku, na płycie obornikowej. Stanowią one 31% wytwarzanych przez Ciebie
odpadów.
Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

