SUEZ PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O.
Ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
TEL. +48 (24) 262 48 53

UWAGA ZMIANA HARMONOGRAMU
Harmonogram odbioru dla posesji niezamieszkałych z częstotliwością wiecej niż raz w
miesiącu:

Gmina Stara Biała
Pozostałości po segregacji/ Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

2017 rok
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 12 (sobota), 22
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 29

Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością 2 razy na m-c w 1 i 3 terminie
Odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością 3 razy na m-c w 1, 3 i 4 terminie
Odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością 4 razy na m-c w 1, 2, 3 i 4 terminie
Odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością raz na tydzień dotyczy wszystkich wymienionych terminów

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie, należy udostępniać do odbioru najpóźniej do godz. 6:00 i
ustawiać je w miejscu widocznym do odbioru oraz każdorazowo potwierdzać odbiór odpadów na druku WZ przedstawionym przez Wykonawcę w zakresie pojemności i
rodzaju oddanych odpadów.
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ODBIERANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW
KOMUNALNYCH
DEKLARACJA „ ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE I ODDAWANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY”

DEKLARACJA „ODPADY KOMUNALNE
NIE BĘDĄ ZBIERANE I ODDAWANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY”

1.SZKŁO (np. opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek słoiki po żywności, butelki po napojach) - ZIELONY WOREK;
2.PAPIER I TEKTURA (np. gazety, książki, opakowania papierowe, karton) - ŻÓŁTY WOREK;

W pojemniku na odpady ZMIESZANE
(NIESEGREGOWANE) dopuszcza się gromadzenie
łącznie odpadów opakowaniowych wymienionych w
kolumnie obok, z wyłączeniem odpadów ulegających
biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz frakcji
odpadów, które w ramach opłaty, nie są odbierane z
nieruchomości niezamieszkałych (patrz „z
nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane
następujące rodzaje odpadów komunalnych”)

3.TWORZYWA SZTUCZNE (np. opróżnione opakowania po jogurtach, kosmetykach) - ŻÓŁTY WOREK;

4.METALE (np. opróżnione puszki po napojach, konserwach, kapsle z butelek) - ŻÓŁTY WOREK;
5.OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (np. kartony po mleku, sokach) - ŻÓŁTY WOREK;
6. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, W TYM ODPADY ZIELONE – (np. skoszona trawa, liście) – BRĄZOWY WOREK.
Odpady pozostałe po sortowaniu należy gromadzić w pojemniku z napisem „ZMIESZANE”. Są to np. zużyte środki higieny osobistej (np. chusteczki, podpaski),
wilgotny i zabrudzony papier i folia, potłuczone szkło oraz resztki pokonsumpcyjne.

W worki i pojemniki na odpady komunalne właściciel nieruchomości niezamieszkałej zaopatruje się we własnym zakresie.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
BIOODPADY, w tym odpady zielone (skoszona trawa, chwasty)
 Jeśli w deklaracji zaznaczono, że BIOODPADY, w tym odpady zielone „będą oddawane” to należy gromadzić je
w osobnym worku/pojemniku.
Jeśli w deklaracji zaznaczono, że BIOODPADY, w tym odpady zielone „nie będą oddawane” to należy je kompostować lub zagospodarowywać we własnym
zakresie.
1.



WAŻNE INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Zadeklarowana do odbioru miesięczna pojemność odpadów jest maksymalną pojemnością, jaka zostanie odebrana od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w danym
miesiącu. W przypadku zadeklarowania gromadzenia i oddawania odpadów w sposób selektywny, zadeklarowana pojemność obejmuje łącznie odpady segregowane oraz
pozostałe po segregacji, a także odpady ulegające biodegracji, w tym odpady zielone (w przypadku zadeklarowania oddawania tego rodzaju odpadów). Przykład:

40 zł

120 l
odpady
pozostałe
po
segregacji

papier, metal,
tworzywa
sztuczne,
opakowania
wielomateriałowe

szkło

bioodpady

UWAGA !!!
Z nieruchomości niezamieszkałych firma wywozowa odbiera wyłącznie zadeklarowaną ilość i rodzaj odpadów komunalnych, wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Jeśli właściciel nieruchomości zamierza oddać większą pojemność odpadów niż zadeklarowana musi zmienić deklarację przed odbiorem odpadów przez firmę
wywozową.
W przypadku powstania większej/mniejszej ilości odpadów komunalnych w danym miesiącu niż pojemność wskazana w deklaracji bądź zaistnienia innej zmiany wpływającej na wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np.: zamknięcie/otwarcie działalności, zmiana sposobu oddawania odpadów) wymaga to złożenia nowej deklaracji (zmieniającej) w
terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Prawidłowość segregacji sprawdzana jest podczas odbioru odpadów komunalnych w zależności od zadeklarowanego sposobu oddawania odpadów komunalnych: z pojemników na odpady
zmieszane lub odpady pozostałe po sortowaniu oraz worków z segregacją. Istotą weryfikacji odpadów jest to, czy są one gromadzone i oddawane prawidłowo i zgodnie ze złożoną deklaracją.
Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych skutkuje brakiem odbioru. Kolejny przypadek niezgodnego z deklaracją gromadzenia odpadów,
spowoduje naliczenie wyższej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej. Czerwona naklejka ostrzegawcza na pojemniku lub worku pozostawiana
przez pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego lub firmę wywozową, wskazuje na błędy w gromadzeniu odpadów w workach i/lub pojemnikach.

OPIS NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH
BŁĘDÓW

SKUTEK

DEKLARACJA – TAK, SEGREGUJĘ
Gromadzenie odpadów opakowaniowych (tj.
papier, szkło, metale, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i odpady
ulegające biodegradacji w tym odpady zielone)
łącznie z odpadami pozostałymi po sortowaniu
(niesegregowanymi) w jednym pojemniku i/lub
worku z napisem „zmieszane”.

Brak odbioru odpadów niewłaściwie wysegregowanych w terminie selektywnej zbiórki.
Pozostawienie przez firmę wywozową czerwonej naklejki ostrzegawczej o treści: „Stwierdza się
niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Skutkuje naliczeniem wyższej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

DEKLARACJA – TAK, SEGREGUJĘ
DEKLARACJA – ZMIESZANE

Odbiór wyłącznie zadeklarowanej pojemności odpadów.

Wystawienie większej ilości odpadów
UWAGA: Nie ma możliwości częściowego odbioru odpadów z danego pojemnika i/lub worka.
komunalnych niż pojemność wskazana w
Pozostawienie przez firmę wywozową naklejki ostrzegawczej o treści: „Stwierdza się niezgodność
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
stanu faktycznego z zadeklarowanym: przekroczenie zadeklarowanej ilości odpadów wymaga
odpadami komunalnymi.
zmiany deklaracji. Odbiór odpadów nie może być w pełni zrealizowany”.

DEKLARACJA – ZMIESZANE

Brak odbioru odpadów niewłaściwie wysegregowanych

MOŻLIWOŚCI
Złożenie nowej deklaracji zmieniającej w
zakresie zmiany sposobu oddawania
odpadów komunalnych na odpady
niesegregowane (skutkuje naliczeniem
wyższej stawki opłaty za pojemnik). Odbiór
odpadów zostanie zrealizowany w terminie
najbliższej zbiórki odpadów zmieszanych
(niesegregowanych).

Właściwe wysegregowanie nieprawidłowo
zgromadzonych odpadów komunalnych i
przygotowanie ich do odbioru, zgodnie z
obowiązującym harmonogramem. W
przypadku przekroczenia w danym miesiącu
zadeklarowanej pojemności odpadów,
należy złożyć nową deklarację zmieniającą.

Złożenie nowej deklaracji zmieniającej
uwzględniającej faktyczną pojemność
powstałych w danym miesiącu odpadów
komunalnych.Odbiór odpadów zostanie
zrealizowany w kolejnym terminie
wskazanym w harmonogramie odbioru
odpadów.

Prawidłowe wysegregowanie i
zagospodarowanie odpadów ulegających
biodegradacji, w tym odpadów zielonych
np. poprzez kompostowanie (w przypadku
niezgłoszenia w deklaracji chęci
przekazywania do odbioru odpadów BIO).
W przypadku braku kompostownika, należy
wskazać w deklaracji chęć oddawania
odpadów BIO i wystawiać je w terminach
zgodnych z obowiązującym
harmonogramem.

Gromadzenie odpadów ulegających
biodegradacji, w tym odpadów zielonych w
jednym pojemniku i/lub worku z odpadami
zmieszanymi (niesegregowanymi).

KONTAKT do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl , tel.: (24) 366-03-00, fax.: (24) 366-03-05.
Portal odpadowy : www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl .
Zespół organizacji i rozliczania systemu GO : tel. (24) 366-03-02 wew. 1, (24) 366-03-07 wew. 1 – dot. reklamacji, potrzeb i pytań właścicieli nieruchomości w zakresie systemu gospodarki
odpadami jak również przyjmowania deklaracji od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych .
Zespół controlingu i monitoringu systemu GO : tel. (24) 366-04-26, e-mail: odpady@zgrp.pl – dot. kodów kreskowych.
Zespół windykacji GO : tel. (24) 366-03-00 wew. 3 i 9 lub bezpośrednio (24) 366-03-04, (24) 366-04-08 - w sprawie składania deklaracji i korekt przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych ,
windykacji oraz egzekucji należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

