NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE RAWA MAZOWIECKA
Od kiedy obowiązuje?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać od 01.07.2013r.
Kogo dotyczy?
Odbiorem odpadów komunalnych, zorganizowanym przez Gminę Rawa Mazowiecka zostaną
objęte wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Właściciele
nieruchomości niezamieszkałych
( np. osoby prowadzące działalność gospodarczą/
edukacyjną właściciele domków letniskowych) powinny nadal posiadać umowę
z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenia do odbioru odpadów z terenu Gminy
Rawa Mazowiecka.
.

Obowiązki właściciela nieruchomości:
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do złożenia do
dnia 30 kwietnia 2013r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej,
w filiach bibliotecznych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy www.rawam.ug.gov.pl w zakładce utrzymanie czystości. We wskazanych
miejscach będzie można również złożyć wypełnioną deklarację oraz uzyskać szczegółowe
informacje na temat jej wypełnienia.
.

Metoda naliczenia opłaty i stawka opłaty
Obowiązującą na terenie Gminy Rawa Mazowiecka metodą naliczenia opłaty jest opłata od
gospodarstwa domowego.

.

Podstawową stawką opłaty jest 30,00 zł miesięcznie za odpady niesegregowane
od 1 gospodarstwa domowego.
Jeśli odpady zbierane są selektywnie opłata jest niższa tj. 20,00zł miesięcznie za odpady
od 1 gospodarstwa domowego.
Opłatę należną za trzy miesiące uiszcza się w terminie do końca każdego kwartału tj. do:
31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia, przelewem na konto urzędu Gminy w Rawie
Mazowieckiej lub w kasie Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96‐ 200 Rawa Mazowiecka.
Uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka, regulujące kwestie gospodarki odpadami na terenie gminy dostępne
są w siedzibie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka oraz na stronie internetowej w zakładce utrzymanie czystości:
1) UCHWAŁA NR XXII/124/2012 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) UCHWAŁA NR XXII/125/2012 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka;
3) UCHWAŁA NR XXIV/133/2013 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 31 stycznia 2013 r w sprawie
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;
4) UCHWAŁA NR XXIV/134/2013 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka;
5) UCHWAŁA NR XXIV/135/2013 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie
określenia terminu, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY ZBIERANIA ODPADÓW
Rodzaje odpadów odbierane z nieruchomości i częstotliwość wywozu
W zamian za opłatę od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą
1 raz na 4 tygodnie, (1 raz na 3 tygodnie w przypadku Spółdzielni mieszkaniowej w Rossosze)
następujące rodzaje odpadów:
Odpady zmieszane gromadzone w pojemniku;
Odpady zbierane selektywnie w 3 workach:
‐ papier i tektura odzież i tekstylia worek przezroczysty, opisany w kolorze niebieskim
‐ niestłuczone szkło bezbarwne i kolorowe worek przezroczysty, opisany w kolorze zielonym
‐ tworzywa sztuczne i metale worek przezroczysty, opisany w kolorze żółtym.
Worki dostarczy przedsiębiorca, wybrany w drodze przetargu do świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Terminy wywozu będą określone w harmonogramach, dostarczonych mieszkańcom przez
przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. Harmonogram dostępny będzie również na tablicach
ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl
.

W dniu odbierania odpadów komunalnych, pojemniki i worki z odpadami komunalnymi
(w przypadku nieruchomości, które nie posiadają altanek śmietnikowych), należy wystawić przed
nieruchomość jeśli nieruchomość położona jest przy drodze publicznej lub dostarczyć do najbliższej
drogi publicznej aby zapewnić dostęp do odpadów pracownikom firmy odbierającej odpady
komunalne.
Niewystawienie odpadów w terminach i o godzinie wskazanej w harmonogramie zbiórki, skutkuje
nieodebraniem odpadów. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zwolniony
z obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady. Właściciel nieruchomości zostanie pouczony o obowiązujących zasadach
segregacji odpadów. Przy kolejnym zgłoszeniu dokonanym przez odbiorcę odpadów
o nieprawidłowości dotyczącej zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych, naliczona
zostanie opłata jak za odpady niesegregowane.
Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są odpadami komunalnymi dlatego nie mogą zostać objęte
zorganizowanym przez Gminę systemem zbiórki odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów, które odbierane będą z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
Na terenie gminy Rawa Mazowiecka w miejscowości Niwna na terenie Targowiska gminnego zostanie
utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
PSZOK będzie czynny w poniedziałek i piątek w godzinach 1000‐1800
Do PSOZK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:
‐ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
‐ zużyte opony;
‐ meble i inne odpady wielkogabarytowe;
‐ odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i zużyte akumulatory
‐odpady
zielone
i
odpady
biodegradowalne,
które
nie
są
zagospodarowane
w kompostownikach powinny być dostarczone do punktu selektywnej zbiórki we własnych workach.
Odpady powinny być umieszczone w workach w dniu dostarczenia do punktu.
Transport odpadów do punktu PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Dodatkowo zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie także
poprzez wystawienie go przed swoje nieruchomości , w określonych terminach (nie częściej niż 2
razy do roku) i godzinach zbiórki. Informacja zostanie przekazana właścicielom nieruchomości przez
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka.

