
KOMUNIKAT 

o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. 

 

Podstawa prawna  

 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw /Dz. U z 2012 r. poz. 391/ wprowadziła nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi czyniąc za niego odpowiedzialnym gminy. 

 Przyjęła go pakietem uchwał regulujących gospodarkę odpadami w gminie  - Rada Gminy Kurów. 

Cel systemu 

• objęcie nim wszystkich mieszkańców gminy, 

•  obowiązkowa segregacja odpadów „ u źródła” czyli w gospodarstwach domowych przez 

mieszkańców, 

•  likwidacja dzikich wysypisk i zanieczyszczania rzek, zbiorników wodnych, lasów, pól i łąk, 

•  wyeliminowanie spalania odpadów w instalacjach grzewczych, 

•  zwiększenie ilości odzyskiwanych z odpadów surowców wtórnych /recykling/ i zmniejszenie ilości 

odpadów składowanych na wysypiskach, w tym biodegradowalnych. 

Deklaracja 

 Każdy właściciel nieruchomości, który jeszcze nie złożył deklaracji, ma obowiązek niezwłocznie 

złożyć lub przesłać pocztą deklarację do Urzędu Gminy Kurów lub sołtysa. Powinien w niej wskazać  liczbę 

gospodarstw domowych funkcjonujących na nieruchomości oraz określić sposób selektywny lub 

nieselektywny gromadzenia odpadów i na tej podstawie określić miesięczną stawkę opłaty. 

 W przypadku niezłożenia deklaracji lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości  co do danych w niej 

zawartych opłata za odpady komunalne zostanie określona decyzją administracyjną. 

Opłata  

 System ma się sam sfinansować, nie można do niego dopłacać. Składają się na niego koszty 

odbierania, odzysku, składowania, unieszkodliwiania, selektywnego zbierania odpadów, obsługi 

administracyjnej, współfinansowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów w Puławach, do której 

muszą trafić. 

 

Opłata za odpady komunalne /nieruchomości zamieszkałe/ 

• Stawka opłaty za  odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny wynosi  20,00 zł 

miesięcznie, od gospodarstwa domowego. 

• Stawka opłaty, za odpady komunalne, zbierane w sposób nieselektywny wynosi  30,00 zł 

miesięcznie, od gospodarstwa domowego.  

Opłata za odpady komunalne /nieruchomości niezamieszkałe, firmy i instytucje na których 

powstają odpady komunalne/ 

Odpady komunalne  zbierane  selektywnie: 

1)  za pojemnik o pojemności od 120 l do 240 l – w wysokości 20,00 zł, 

2)   za pojemnik o pojemności  1 100 l – 60,00 zł, 



3)  za worek o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł. 

Odpady komunalne zbierane  nieselektywnie: 

1) za pojemnik o pojemności od 120 l do 240 l – w wysokości 30,00 zł, 

2) za pojemnik o pojemności  1 100 l – 70,00 zł, 

3) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 30,00 zł. 

Opłata za zbieranie odpadów w sposób selektywny będzie niższa, więc opłaca się  segregować 

śmieci. 

 Pierwszą opłatę należy  wpłacić do dnia 31 lipca 2013 roku, a następne w terminie do 
ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w Banku 
Spółdzielczym w Kurowie na rachunek bankowy Gminy Kurów w BS Kurów  

nr: 78 8732 0000 0000 0055 2000 0026 lub na wyodrębniony, indywidualny rachunek bankowy 

podatnika, utworzony specjalnie na cele dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
który w najbliższym czasie zostanie podatnikowi podany. 
 

Zgodnie z ustawą opłata będzie podlegała egzekucji w takiej samej formie jak niezapłacone podatki. 

Jak segregować 

Ustawa nakazuje segregację odpadów komunalnych „u źródła”, czyli tam gdzie  

je wytwarzamy w następujący sposób: 

• do worka żółtego wrzucamy: tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe, 

• do worka przezroczystego wrzucamy: makulaturę,  

• do worka niebieskiego wrzucamy: szkło, 

• do worka szarego wrzucamy: drobne metale opakowaniowe (puszki). 

 Przed wrzuceniem do worków opakowań nie należy myć. 

Odpady biodegradowalne gromadzimy w przydomowych kompostownikach lub wrzucamy  

do worka zielonego. 

 Do dotychczasowych pojemników plastikowych wrzucamy odpady nie podlegające 

segregacji. 

 W ramach uiszczonej opłaty otrzymamy worki do segregacji odpadów. 

W przypadku niedopełnienia obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

odbierający je zawiadomi gminę i stawka za nie zostanie podwyższona. 

Odpady będą zbierane raz w miesiącu. 

Co z pozostałymi rodzajami odpadów komunalnych? 

 Przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, zużyte 

opony, odpady elektryczne i elektroniczne oraz metale będzie można oddawać do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów, który znajduje się na składowisku w Szumowie. 

Co z dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów ? 

 Wygasną one z dniem 30 czerwca 2013 roku.                                    Wójt Gminy Kurów 

                                                                                                                                                /-/ Stanisław Wójcicki   


