PORADNIK DLA MIESZKAŃCÓW
W SPRAWIE NOWYCH ZASAD
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nowy system gospodarki odpadami to nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Gminie Kołbaskowo. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nakazuje prowadzenie segregacji odpadów „u źródła”, gdzie
zbierane muszą być co najmniej takie frakcje jak:
• Tworzywa sztuczne,
• Odpady wielomateriałowe,
• Metale,
• Papier,
• Szkło,
• Odpady biodegradowalne, w tym kuchenne.
Jeśli oświadczyłeś w deklaracji, Ŝe będziesz gromadził odpady komunalne w sposób
SELEKTYWNY pamiętaj, Ŝe świadomie zobowiązałeś się do przestrzegania zasad
dobrej selektywnej zbiórki odpadów powstających na Twojej nieruchomości, zgodnie
z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo.
Nowy system oparty będzie w formie na systemie workowym worków. Worki na odpady
wyselekcjonowane będą w kolorach:
- niebieskim – na papier,
- zielonym – na szkło,
- Ŝółtym – na tworzywa opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po
napojach) i metal,
które dostarczać będzie firma SITA JANTRA, podmiot wyłoniony w drodze przetargu.
Koszt wyposaŜenia nieruchomości w pojemniki i worki został skalkulowany w stawkę
opłaty (dotyczy zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej). Nie ma Ŝadnych
dodatkowych kosztów z tytułu dostarczenia pojemników i worków na
nieruchomość!
Właścicielu nieruchomości (zarządco/administratorze) przygotuj miejsce na pojemniki
i worki w przemyślany sposób – zadbaj o dogodny dojazd dla odbierającego odpady oraz
wygodę w ich uŜytkowaniu przez domowników/mieszkańców, zabezpiecz pojemniki
i worki przed ewentualnymi niechcianymi „podrzutkami” odpadów niezgodnych
z przeznaczeniem.
Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie posiadający
kompostowników powinni odpady biodegradowalne, w tym kuchenne, zbierać
w oddzielne worki i wystawiać w dniu ich odbioru przez Firmę (worki naleŜy
zabezpieczyć we własnym zakresie).
Worki na odpady biodegradowalne naleŜy zakupić we własnym zakresie mając na
uwadze odpowiednią grubość i rozmiar worka!

NIE WYRZUCAJMY do pojemników w sposób nieprzemyślany innych odpadów niŜ
takie, na jakie przeznaczone są pojemniki i worki. Odpady komunalne posegregowane
NIEZGODNIE z dobrymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą
traktowane jako odpady zmieszane. Konsekwencją będzie naliczanie, w drodze decyzji
administracyjnej, wyŜszej opłaty za gospodarowanie odpadami – tak jak za odpady
zmieszane.
W początkowym okresie prowadzenia nowego systemu, Firma wywozowa, w ramach
kontrolowania poprawności selektywnego zbierania odpadów, gdy stwierdzi, Ŝe odpady
zbierane są w sposób nieprawidłowy, będzie oznaczała pojemniki tzw. „Ŝółtą kartką”,
będzie to sygnał aby zwrócić uwagę na prowadzoną selekcję.
Odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kołbaskowo występować będzie
z następującą częstotliwością,
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
- z terenu zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane – 1 raz/tydzień,
b) odpady zbierane selektywnie - co dwa tygodnie kaŜda z frakcji,
c) bioodpady – 1 raz/tydzień od właścicieli,
- z terenu zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu,
b) odpady zbierane selektywnie - co dwa tygodnie kaŜda z frakcji,
c) bioodpady – 1 raz/tydzień od właścicieli nieruchomości
Odbieranie odpadów komunalnych z następującą częstotliwością, dla poszczególnych
rodzajów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne:
- z budynków uŜyteczności publicznej:
a) odpady zmieszane – raz w tygodniu,
b) odpady zbierane selektywnie - co dwa tygodnie kaŜda z frakcji,
c) bioodpady – dwa razy w tygodniu
- z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna,
hotelarska, medyczna, weterynaryjna:
a) odpady zmieszane – minimum dwa razy w tygodniu,
b) odpady zbierane selektywnie - co tydzień kaŜda z frakcji – co tydzień,
c) bioodpady – dwa razy w tygodniu
- z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych w których są wytwarzane odpady
komunalne:
a) odpady zmieszane – raz w tygodniu,
b) odpady zbierane selektywnie - co dwa tygodnie kaŜda z frakcji,
c) bioodpady – raz w tygodniu
Na odpady, gruz, odpady remontowe, i rozbiórkowe, naleŜy zamawiać pojemniki
oddzielnie na własny koszt.
Odpady elektryczne i elektroniczne, odpady niebezpieczne, od mieszkańców gminy
Kołbaskowo naleŜy dostarczyć do punktu zbiórki odpadów na terenie oczyszczalni
ścieków w m. Przecław, ul. Aleja Kasztanowa. Odpady te odbierane będą bezpłatnie.

Firma SITA JANTRA dostarczać będzie pojemnik oraz worki:
1) Tworzywa, opakowania wielomateriałowe, metal (worek Ŝółty):
Wrzucać:
- plastikowe butelki po napojach,
- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach,
proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
- opakowania po produktach spoŜywczych,
- zakrętki plastikowe, metalowe,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
- puszki po napojach,
- puszki po konserwach,
- folia aluminiowa,
- kartoniki po napojach (opakowania wielomateriałowe).
2) Papier (worek niebieski)
Wrzucać:
- opakowania z papieru lub tektury,
- gazety i czasopisma,
- katalogi, prospekty, foldery,
- papier szkolny i biurowy,
- ksiąŜki i zeszyty,
- torebki papierowe
- papier pakowy.
3) Szkło (Worek zielony)
Wrzucać:
- butelki i słoiki szklane po napojach i Ŝywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach.
Pozostałe odpady (oprócz biodegradowalnych) naleŜy wrzucać do pojemnika na odpady
zmieszane.

