ULOTKA INFORMACYJNA
DLA MIESZKAŃCÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW
GMINY STARY SĄCZ

ODPADAMI KOMUNALNYMI
zm ia n y od 01.012016 r.

WAŻNE ZM IA N Y!!!
Od 2016 r. wprowadzone zostanę kolorowe etykiety z kodami kreskowymi.
Etykiety należy nakleić zarówno na worki z odpadami

W przypadku posiadania pojemnika etykieta z kodem kreskowym powinna być
umieszczona na pojemniku w widocznym miejscu.
Worek, pojemnik bez etykiety z kodem kreskowym nie zostanie odebrany!

KOLORY ETYKIET NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW
GOSPODARSTWA DOMOWE

FIRMY I INSTYTUCJE

odpady segregowane

odpady segregowane

im

kolor czerwony

U li

odpady zmieszane

odpady zmieszane

Worki oraz pojemniki z odpadami należy wystawić przed nieruchmość, przy drodze
dojazdowej do godziny 7:00 w dniu odbioru odpadów !!!

RODZAJE ODPADÓW
U fl
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Odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone są w pojemniku lub czarnym worku.
Odpady odbierane są 1 raz w miesiącu, natomiast w miesiącach letnich (czerwiec-październik)
co 2 tygodnie.
Odpady segregowane gromadzone oddzielnie w workach: szkło-worek zielony; papier-niebieski;
plastik, metale, opakowania wielom ateriałowe- żółty, odbierane 1 raz w miesiącu.
Odpady zielone, biodegradowaIne gromadzone są w worku brązowym. Odbierane w miesiącach
kwiecień-październik co 2 tygodnie.
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Popiół z palenisk indywidualnych, odbierany w miesiącach
październik-kwiedeń 1 raz w miesiącu.
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Odpady wielkogabarytowe, odbierane 2 razy w roku.
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Odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie
przez w łaścicieli nieruchomości zam ieszkałych będą odbierane nieodpłatnie do limitu
odpowiadającego 2,2 m3 lub 20 worków o pojemności 1201rocznie po uprzednim zgłoszeniu
zapotrzebowania na kontener. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zw iększenie
lim itu do 5m3 po uzyskaniu akceptacji gm iny.

W przypadku nie odebrania odpadów przez firmę zgłoszenia należy przekazać pracownikom
Urzędu Miejskiego w Starym Sączu pod numerem telefonu: 18 446 02 70 wew. 202.
lub drogą elektroniczną na adres: odpady@um.stary.sacz.pl
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JAK ZAPŁACIĆ ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto;
Urząd Miejski w Starym Sączu
28 8816 0001 2001 0000 0013 0052 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
w tytule należy podać „Opłata śmieciowa za kw artał..."
lub w Kasie Urzędu M iejskiego w Starym Sączu.

TERMINY PŁATNOŚCI:
I KWARTAŁ do 31 MARCA 2016 roku
II KWARTAŁ do 30 CZERW CA 2016 roku
III KWARTAŁ do 30 W RZEŚNIA 2016 roku
IV KWARTAŁ do 31 GRUDNIA 2016 roku
W łaściciele nieruchom ości w ykorzystywanych na cele rekreacyjno-w ypoczynkowe (dom ki letniskow e)
należną opłatę wnoszą do 30 w rześnia.

INFORMACJE DLA FIRM I INSTYTUCJI
Opłacie podlega każdy worek oraz pojemnik z odpadami segregowanymi i zmieszanymi.
Każda zm iana skutkująca likwidacją działalności lub zwiększeniem ilości odpadów wymaga złożenia
stosownej deklaracji.
Zgodnie z Uchwałą nr XIII/224/201S Rady M iejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 r. zostały
ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami.
1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranym i i odbieranymi
w sposób selektywny z nieruchom ości, na których nie zam ieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, za pojemnik:
1) o pojemności do 120 L wynosi 8.00 złotych
2) o pojemności do 240 L wynosi 15.00 złotych
3) o pojemności do 1.1 m3 wynosi 60.00 złotych
4) o pojemności powyżej 1,1 m3 w wysokości 60,00 złotych za każdy metr sześcienny.
2. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których nie zam ieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, za pojemnik:
1) o pojemności do 120 L wynosi 20.00 złotych
2) o pojemności do 240 L wynosi 35.00 złotych
3) o pojemności do 1.1 m3 wynosi 130.00 złotych
4) o pojemności powyżej 1,1 m3 w wysokości 130,00 złotych za każdy metr sześcienny
Do 31 stycznia 2016 r. należy złożyć stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
Zapom inasz o term inach płatności za odbiór odpadów komunalnych? Jeżeli tak, możemy wysłać
powiadomienie w formie bezpłatnego sms'a na telefon komórkowy!
Zarejestruj się w darmowym system ie powiadamiania sms pod adresem: http://um.stary.sacz.pl

Masz kartę dużej rodziny?

Posiadacze KDR mają uprawnienia

do zniżki z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

PSZOK Stary Sącz - Piaski
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
czynne: Poniedziałek - Piątek 7:00 -15:00
Do PSZOK można dostarczyć we własnym zakresie:

O odpady segergowane,
Oodpady zielone i biodegradowalne,
Oodpady remontowe,
Oodpady wielkogabarytowe (np. meble,

dywany itp.)

O zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
O zużyte świetlówki oraz żarówki,
O baterie i akumulatory,
O przeterminowane leki*.
Zachęcamy wszystkich do zmniejszenia ilości
produkowanych odpadów komunalnych poprzez:

O używanie toreb wielorazowych,
O unikanie jednorazowych naczyń

i sztućców,
O utylizację odpadów biodegradowalnych
w przydomowym kompostowni ku,
O drukowanie dwustronne,
O używanie akumulatorków, które można wielokrotnie
ładować zamiast zwykłych baterii,
O zakup produktów w większych opakowaniach
zamiast mniejszych.
*} W Ośrodkach Zdrowia w Starym Sączu, Barcicach i Gołkowicach Górnych umieszczone
są pojemniki na przeterminowane leki.

Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz
www.stary.saa.pl

