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wiedzieć o śmieciach,

ale  baliście się zapytać...

4 duże inwes

Zmienia się gospodarowanie na-
szymi odpadami. Zmiany wejdą w
życie 1 lipca 2013 r. Jeśli wytwo-
rzyłeś odpady: zapłać za nie, a gmi-
na skutecznie zagospodaruje je za
Ciebie. Nie będzie opłacało się wy-
rzucać śmieci nielegalnie. Znikną
dzikie wysypiska. Spacer z rodziną
za miastem będzie przyjemniejszy.
Aby tak się stało, musimy jednak pa-
miętać o swoich obowiązkach.

Kto zabierze odpady?
Przedsiębiorcą, z którym Gmina

Oleśnica podpisała umowę na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych i niezamieszka-
łych, jest Wrocławskie Przedsiębior-
stwo Oczyszczania Alba SA.
Wygrało ono przetarg.

Wykonawca w okresie trwania
umowy:

t odbierze i zagospodaruje odpa-
dy komunalne zmieszane od wła-
ścicieli nieruchomości zamieszka-
łych i niezamieszkałych;
t odbierze i zagospodaruje odpa-
dy komunalne segregowane od
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszkałych –
plastik, szkło, makulatura;
t odbierze i zagospodaruje odpa-
dy zielone od właścicieli nierucho-

mości zamieszkałych i niezamiesz-
kałych;
t odbierze i zagospodaruje odpady
wielkogabarytowe oraz zużyte opo-
ny pochodzące od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych i nieza-
mieszkałych;
t wyposaży nieruchomości w po-
jemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych oraz w
pojemniki lub worki do gromadzenia
odpadów segregowanych (plastiku,
szkła, makulatury).

Kiedy jakie śmieci

będą zabierane?

Odpady będą odbierane z terenu
nieruchomości zamieszkałych i nieza-
mieszkałych dwa razy w miesiącu,
zgodnie z harmonogramem, który wy-
konawca jest zobowiązany opracować
i dostarczyć właścicielom najpóźniej
do 30 czerwca 2013 r. Harmonogram
będzie dostępny również na stronie in-
ternetowej www.olesnica.wroc.pl.

Przedsiębiorca odbierze od właści-
cieli nieruchomości również odpady
wielkogabarytowe, opony. Termin ich
odbioru zostanie podany do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przeterminowane leki i opakowania
po lekach należy przekazywać i

umieszczać wyłącznie w punktach do
tego wyznaczonych - zlokalizowanych
w aptekach i placówkach zdrowia.
Chemikalia (farby, lakiery, przetermi-
nowane środki ochrony roślin) należy
umieszczać tylko w specjalnie utwo-
rzonych punktach do selektywnej
zbiórki odpadów. Zużyte baterie i aku-
mulatory, a także zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny należy umiesz-
czać wyłącznie w punktach do tego
wyznaczonych.

Wykaz tych wszystkich punktów zo-
stanie podany do publicznej wiadomo-
ści poprzez zamieszczenie go na stro-
nach internetowych gminy oraz tabli-
cach ogłoszeń w poszczególnych
sołectwach.

Jakie śmieci

do którego pojemnika?

Do worka/pojemnika koloru żółte-Do worka/pojemnika koloru żółte-Do worka/pojemnika koloru żółte-Do worka/pojemnika koloru żółte-Do worka/pojemnika koloru żółte-
go wrzucamy:go wrzucamy:go wrzucamy:go wrzucamy:go wrzucamy:

< zgniecione plastikowe opakowa-
nia po napojach i olejach spożyw-
czych,
< butelki po płynach do mycia,
< plastikowe zakrętki,
< plastikowe torebki, worki, rekla-
mówki,
< pojemniki po wyrobach garma-
żeryjnych,
< plastikowe koszyczki po owo-
cach,
< zgniecione plastikowe opakowa-
nia po kosmetykach i chemii gospo-
darczej

Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:
M pampersów,
M zużytych artykułów higienicz-
nych,
M butelek po olejach silnikowych,
M płynach chłodniczych.

Do worka/pojemnika koloru nie-Do worka/pojemnika koloru nie-Do worka/pojemnika koloru nie-Do worka/pojemnika koloru nie-Do worka/pojemnika koloru nie-
bieskiego wrzucamy:bieskiego wrzucamy:bieskiego wrzucamy:bieskiego wrzucamy:bieskiego wrzucamy:

< tekturę,
< pudełka kartonowe i tekturowe,
< książki w miękkich okładkach lub
z usuniętymi twardymi okładkami,
< papier pakowy,
< torebki kolorowe,

< papier szkolny i biurowy,
< gazety i czasopisma,
< koperty,
< katalogi i prospekty.

Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:
M tłustego i zabrudzonego papie-
ru,
M pojemników styropianowych.

Do worka/pojemnika koloru zielo-Do worka/pojemnika koloru zielo-Do worka/pojemnika koloru zielo-Do worka/pojemnika koloru zielo-Do worka/pojemnika koloru zielo-
nego wrzucamy:nego wrzucamy:nego wrzucamy:nego wrzucamy:nego wrzucamy:

< bezbarwne i kolorowe butelki i
słoiki po napojach i żywności,
< bezbarwne i kolorowe szklane
opakowania po kosmetykach,
< bezbarwne i kolorowe butelki po
napojach alkoholowych.

Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:Nie wrzucamy:
M szklanych talerzy,
M luster,
M doniczek,
M żarówek,
M lamp neonowych,
M szkła okiennego,
M porcelany,
M ceramiki,
M ekranów i lamp telewizyjnych,
M szkła ognioodpornego,
M reflektorów.

Pozostałe odpady komunalnePozostałe odpady komunalnePozostałe odpady komunalnePozostałe odpady komunalnePozostałe odpady komunalne
wrzucamy jako zmieszane. Są to:wrzucamy jako zmieszane. Są to:wrzucamy jako zmieszane. Są to:wrzucamy jako zmieszane. Są to:wrzucamy jako zmieszane. Są to:

< resztki pożywienia,
< tłusty i zabrudzony papier,
< pampersy i zabrudzone artykuły
higieniczne,
< szkło kryształowe,

< zimny popiół i żużel,
< ceramika, porcelana.

Ile za śmieci zapłacimy?
Od 1 lipca 2013 r. za odbieranie

odpadów komunalnych na terenie
Gminy Oleśnica, zgodnie z uchwałą
nr XXVII/189/12 Rady Gminy Oleśni-
ca z 12 grudnia 2012 r., opłata za
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na terenie Gminy Oleśnica
powstających na zamieszkałych
nieruchomościach stanowi iloczyn
liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość.

Za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbiera-
nymi w sposób selektywny stawka
będzie wynosić  9,00 złotych mie-
sięcznie za osobę, a za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi zbie-
ranymi i odbieranymi w sposób nie-
selektywny 14,00 złotych
miesięcznie za osobę.

Natomiast właściciele nierucho-
mości niezamieszkałych wnosić
będą opłatę stanowiącą iloczyn
sumy pojemności pojemników z
odpadami komunalnymi powstały-
mi na danej nieruchomości, przy
czym ustalono, że za jeden pojem-
nik z odpadami komunalnymi o ob-
jętości 120 l stawka będzie wyno-
sić 25 złotych.

Co ta zmiana da?
Obowiązkowa i powszechna dla

wszystkich mieszkańców opłata za
odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów to nowość. Szczególnie dla
tych, którzy do tej pory unikali po-
noszenia kosztów związanych z od-
biorem odpadów! Warto jednak pa-
miętać, że wszyscy jesteśmy odpo-
wiedzialni za środowisko naturalne,
bo codziennie wytwarzamy odpady.
Obowiązkiem gminy będzie zago-
spodarowanie naszych opłat tylko
na potrzeby systemu zagospodaro-
wania odpadów komunalnych.

Efekt? Pojawi się więcej gmin-
nych inwestycji w punkty selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych;
poprawi się czystość lasów, parków
i tras spacerowych; opłata pokryje
koszty odbioru, transportu, zbiera-
nia, odzysku i unieszkodliwienia od-
padów komunalnych; gmina odbie-
rze od nas wszystkie odpady, nie-
zależnie od tego, ile ich wytworzymy
i jakiego będą rozmiaru. I wreszcie
zniknie problem tzw. dzikich wysy-
pisk i nielegalnych składowisk.

Masz jeszcze pytanie?
To prawie niemożliwe... Ale jeśli,

to wszelkich informacji udzielamy
pod numerem telefonu: 71/314-02-
43; adres strony internetowej
www.olesnica.wroc.pl

www.olesnica.wroc.pl


