GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY KRAMSK
Od dnia 01 lipca 2013r. zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce i naszej
gminie. Na podstawie nowych przepisów Gmina przejmie władztwo nad odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną zobowiązani do uiszczania opłaty tzw. „podatku
śmieciowego”. Od 1 lipca 2013r. nie będzie możliwości zawarcia samodzielnej umowy z „firmą wywozową”. Gmina
w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który od tego dnia odbierze od mieszkańców odpady zmieszane i zebrane
w sposób selektywny. Z nieruchomości niezamieszkałych gdzie prowadzona jest działalność handlowa, usługowa,
produkcyjna itp., odpady odbierane będą na dotychczasowych zasadach.

Przygotowując prawo miejscowe w tym zakresie Rada Gminy podjęła uchwały regulujące:
► Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi na terenie
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy od jednego gospodarstwa domowego i w zależności od liczby
osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego :
- 30,00 zł (trzydzieści złotych zero groszy) – 1 osoba w gospodarstwie domowym,
- 40,00 zł (czterdzieści złotych zero groszy) – 2 osoby w gospodarstwie domowym,
- 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych zero groszy) – 3 – 4 osoby w gospodarstwie domowym,
- 66,00 zł (sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) – 5 osób i powyżej 5 osób w gospodarstwie domowym.
► Niższa stawka miesięczna będzie obowiązywała dla osób, które zdeklarują segregowanie odpadów
komunalnych od jednego gospodarstwa domowego oraz liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:
- 15,00 zł (piętnaście złotych zero groszy) – 1 osoba w gospodarstwie domowym,
- 20,00 zł (dwadzieścia złotych zero groszy) – 2 osoby w gospodarstwie domowym,
- 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych zero groszy) – 3 – 4 osoby w gospodarstwie domowym,
- 33,00 zł (trzydzieści trzy złote zero gorszy) - 5 osób i powyżej 5 osób w gospodarstwie domowym.
Odpady niesegregowane odbierane będą 2 razy w miesiącu.
Odpady gromadzone w sposób selektywny odbierane jeden raz w miesiącu- 4 frakcje: szkło, plastik, papier,
bioodpady.
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kramsk zobowiązani będą uiszczać bez wezwania
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na dwa miesiące (dwie miesięczne opłaty) w terminach do: 15
lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia każdego roku kalendarzowego na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Kramsk
Nr 88 8530 0000 0000 3405 2000 0001
lub w kasie Urzędu Gminy Kramsk z dopiskiem „Opłata za gospodarowanie odpadami”.
WAŻNE DLA MIESZKAŃCA!
do
tego
dnia każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do
21 kwietnia 2013r.
Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
deklaracja do pobrania w Urzędzie Gminy w Kramsku, u sołtysa oraz na stronie www.kramsk.pl w
zakładce BIP
DO DEKLARACJI NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ UMOWY ZAWARTĄ Z DOTYCHCZASOWYM
ODBIORCOM ODPADÓW, W PRZYPADKU JEJ BRAKU KOPIĘ OSTATNIEGO RACHUNKU ZA
WYWÓZ ODPADÓW
UWAGA: W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie lub gdy zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy ustali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami z urzędu
naliczając stawkę opłat za odpady niesegregowane.
Na dzień 30 czerwca 2013r.

właściciel/najemca/użytkownik wieczysty/zarządca
nieruchomości powinien:
- posiadać na własność pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności dostosowanej do ilości osób
zamieszkujących (stale przebywających) na nieruchomości zalecane wielkości pojemników:
pojemnik o pojemności 120 l (dla 1-4 osób),
pojemnik o pojemności 240 l lub 2 po 120l (dla 5 osób i więcej)
Nieruchomość, na której właściciel zadeklarował selektywne zbieranie odpadów w pierwszym miesiącu świadczenia
usług otrzyma komplet worków. W kolejnych miesiącach worki będą dostarczane w zamian za oddane
zapełnione worki z odpadami poszczególnych frakcji.
Z dniem 15 sierpnia 2013r.

upływa termin wniesienia pierwszej opłaty za
gospodarowanie odpadami za okres od 1 lipca
do dnia 30 sierpnia 2013r. (dwie miesięczne opłaty).

Powyższa informacja powstała w związku ze zmianami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2012r. poz.391, poz. 951). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.kramsk.pl oraz w Urzędzie Gminy
Kramsk pok. nr 21 lub pod nr tel. 632470004 wew.28.

