Stary Sącz, 21 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,
Kończy się kolejny rok działania systemu gospodarowania odpadami przez gminę. Za kilka dni rozpoczniemy
Nowy Rok, w związku z tym przekazujemy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, kody kreskowe na
odpady segregowane i zmieszane oraz informacje co do sposobu postępowania z odpadami.
Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że nie wszyscy właściciele nieruchomości dostosowali się do
systemu odbioru odpadów obowiązującego od 1 lipca 2013 r. Dlatego też, poniżej podajemy najczęściej popełniane
błędy celem ich wyeliminowania:
1. Brak rzetelnej segregacji odpadów pomimo złożonej deklaracji o selektywnym zbieraniu odpadów.
Do pojemników, worków z odpadami zmieszanymi trafia spora ilość odpadów, które winny być gromadzone
w workach o odpowiedniej kolorystyce.
2. Wystawianie worków, pojemników z odpadami w dowolnej porze dnia lub w trakcie zbiórki przez firmę, co
skutkuje brakiem odbioru.
Zgodnie z przyjętym regulaminem odpady winny być wystawione przed nieruchomość najpóźniej w dniu zbiórki do
godz. 7:00.
3. Błędne naklejanie kodów kreskowych na workach z odpadami zielonymi lub popiołem odbieranym
w okresie grzewczym.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stary Sącz (przyjętego uchwałą Rady
Miejskiej w Starym Sączu nr XIV/233/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.) kody kreskowe winno naklejać się tylko na
odpady segregowane – kody białe oraz niesegregowane- kody szare.
4. Wzrastająca ilość odpadów zielonych i ulegających biodegradacji wystawianych do odbioru, świadczy
o ich niewielkim zagospodarowaniu we własnym zakresie.
Zgodnie z przyjętym ww. regulaminem i hierarchią postępowania z odpadami, odpady te należy zagospodarować
(kompostować) w miejscu wytworzenia.
Odpowiednio przygotowany kompost stanowi idealny nawóz do ogrodów przydomowych i działek. Brak możliwości
wykorzystania kompostu na działce uzasadnia konieczność oddania odpadów zielonych w ramach systemu.
5. Wystawianie do odbioru odpadów remontowo - budowlanych w terminie zbiórki odpadów zmieszanych.
Odpady remontowo - budowlane winny być dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Starym Sączu, gdzie
przyjmowane są

nieodpłatnie do limitu 2,2 m³. W przypadku większej ilości odpadów istnieje możliwość

zamówienia kontenera KP - 7 w tut. Urzędzie i dostarczenie go na posesję przez firmę oraz nieodpłatny odbiór
odpadów do limitu 2,2 m³. Odpady remontowo - budowlane są odbierane na powyższych zasadach w przypadku
wykonywania remontu systemem gospodarczym a nie przez firmę zewnętrzną.

6. Płatnicy rozliczający się przelewem bankowym nie podają pełnych informacji co utrudnia przypisanie

przelewu do danej nieruchomości.
W celu wyeliminowania utrudnień konieczne jest wskazanie płatnika oraz adresu nieruchomości objętej opłatą, której
dotyczy przelew.
7. Reklamacje o nieodebranych odpadach zgłaszane są przedwcześnie (w dniu zbiórki) lub po znacznym
upływie czasu (po kilku tygodniach) co uniemożliwia ich weryfikację.
Zgłoszenia należy przekazywać do tut. Urzędu następnego dnia po dniu, w którym odbywała się zbiórka.
8. Brak informacji o zmianie ilości osób objętych opłatą (wzrost, spadek).
W terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany należy złożyć stosowną deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w tut. Urzędzie.
Zachęcamy do rzetelnego segregowania odpadów podając poniższe wskazówki:
Worek/ pojemnik

Wrzucamy

Nie wrzucamy

PLASTIK, METAL
(żółty worek)

plastikowe opakowania po szamponach,
mydłach, kartony po mlekach i sokach,
puszki metalowe po napojach i artykułach
spożywczych, plastikowe butelki po
napojach, woreczki, kubki, folie
opakowaniowe, kapsle i metalowe zakrętki

butelek po olejach silnikowych,
styropianu, puszek po farbach, części
samochodowych, zabrudzonych lub
z zawartością opakowań
plastikowych/ metalowych

SZKŁO
(zielony worek)

MAKULATURA
(niebieski worek)

ODPADY ZMIESZANE pozostałości po
wysegregowaniu odpadów
(czarny worek)
ODPADY ZIELONE

opakowania szklane (szklane puste butelki,
inne opakowania szklane, puste słoiki)

gazety, kolorowe czasopisma, katalogi,
kartki, zapisane zeszyty, książki, opakowania
papierowe, torby i pudełka, kartony, tektura
falista

porcelany, ceramiki, luster, szyb
samochodowych, zużytych żarówek
i świetlówek, kryształów, naczyń
żaroodpornych, zabrudzonych
opakowań szklanych
zatłuszczonego i zabrudzonego
papieru, kartonów po sokach i mleku

Należy wrzucać te odpady, których nie można było wrzucić do worków kolorowych

skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie

Sądzimy, że powyższe informacje będą pomocne w prawidłowym postępowaniu z odpadami
i przyniosą wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców jak i dla środowiska.

Zespół ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

