
Czy nam się opłaca selektywna zbiórka i odbiór odpadów 
komunalnych?

Jak i gdzie będziemy płacić za śmieci?
PONIATOWA

Przepisy ustawy nakładają na gminę uzyskanie odpowiedniego poziomu odzysku papieru, 
szkła, plastyku, metali i frakcji biodegradowalnych z odpadów komunalnych.
Jeżeli gmina nie uzyska tego poziomu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałoży 
na gminę karę pieniężną, która podwyższy koszty odbioru odpadów, co oczywiście 
wpłynie na wzrost opłat od mieszkańców.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy pytania kierować  
do Urzędu Miejskiego w Poniatowej, pok. 204, tel. 81 820 48 36 wew. 15

Wpłaty właścicieli budynków jednorodzinnych i zabudowy zagrodowej mogą być 
dokonywane  u sołtysów lub bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Poniatowa nr:

50 8735 0007 0000 0130 2000 0010
W sytuacji, kiedy występuje różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, 
a faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości, prosimy o dołączenie do deklaracji 
oświadczenia, którego wzór zamieszczono poniżej.
W przypadku, kiedy liczba osób zameldowanych jest równa liczbie osób zamieszkujących, 
takie oświadczenie nie jest konieczne.

“Oświadczam, że różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych na terenie nieruchomości, 
której jestem właścicielem, a ilością osób faktycznie zamieszkałych wynika z tego, że:
      1. Janusz Kowalski (syn) studiuje w Warszawie.
      2. Weronika Kowalska (córka) uczy się w szkole średniej w Lublinie.
      3. Wanda Kowalska (żona) pracuje za granicą.”

Jan Kowalski                                                                                              .............................................
ul. Szkolna 1                                                                                                     Miejscowość, data
24-320 Poniatowa
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

SEGREGUJMY ŚMIECI - WSZYSTKIM NAM SIĘ TO OPŁACA 

ZAPŁACISZ 
MNIEJ

SEGREGUJ
ŚMIECI

NOWY SYSTEM ODBIORU ŚMIECI TO ŻYCIE W CZYSTYM
I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU  

Już w tym roku wywozem Twoich śmieci zajmie się firma wybrana przez gminę

Szanowni Państwo
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą  z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późniejszymi zmianami) nałożył na gminy 
obowiązek wprowadzenia z dniem 1 lipca 2013 r. na swoim terenie 
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższą ustawą obowiązują następujące zasady 
gospodarowania odpadami:

każdy z mieszkańców produkuje śmieci i jest zobowiązany 
do segregacji i przekazania ich gminie do zagospodarowania,
gmina z dniem 1 lipca 2013 r. staje się właścicielem odpadów 
komunalnych powstających na jej terenie i odpowiada za ich 
prawidłowe zagospodarowanie,
odpady komunalne  muszą być dostarczane wyłącznie 
do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK),
mieszkańcy zobowiązani są ponosić opłaty tzw. „podatek śmieciowy” 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z którego finansowane 
są: zbiórka, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz koszty administracyjne obsługi systemu.

.................................
                                                                                                            

Czytelny podpis



Jak zbierać i segregować odpady? Dokąd będą wywożone odpady komunalne z terenu 
Gminy Poniatowa?

Jakie obowiązują stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi?

O czym musimy pamiętać?

Jak będą odbierane odpady od właścicieli nieruchomości?

Odpady komunalne zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego przyjętego 
uchwałą  Sejmiku Województwa  Lubelskiego będą wywożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych:
- w 2013 r. i 2014 r. - jest to Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku
- od 2015 r. będzie to Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach.
Nasze składowisko odpadów komunalnych w Poniatowej wsi od 1 stycznia 2013 r. nie może przyjmować 
zmieszanych odpadów komunalnych, a w 2015 r. musi być zamknięte i poddane rekultywacji.

Kto jest zobowiązany ponosić opłatę za usuwanie odpadów 
komunalnych?

Opłatę zobowiązana jest ponosić każda osoba zamieszkująca nieruchomość, niezależnie od tego 
czy jest zameldowana, czy też nie!
Właściciel posesji ma obowiązek złożyć deklarację w której podaje liczbę zamieszkujących osób 
i nalicza samodzielnie kwotę opłaty wg stawki na osobę.

Sposób zbierania i segregowania odpadów określa „Regulamin utrzymania  czystości i porządku w Gminie 
Poniatowa” przyjęty uchwałą nr XXVI/155/13 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 26  marca 2013 r.
Zgodnie z regulaminem każdy właściciel zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez:

Odpady komunalne, oddzielnie frakcja  sucha i mokra, odbierane będą przez firmę wyłonioną 
w przetargu ogłoszonym przez Gminę Poniatowa.
Firma odbierająca odpady dostarczy za pokwitowaniem worki (frakcja sucha) i pojemniki na odpady 
(frakcja mokra).
Odpady będą odbierane z następującą częstotliwością:
- z budynków wielorodzinnych dwa razy na tydzień,
- z budynków jednorodzinnych dwa razy w miesiącu,
- z zabudowy zagrodowej jeden raz w miesiącu.
Właściciele budynków jednorodzinnych i zabudowy zagrodowej zobowiązani są dostarczyć 
pojemniki i worki  poza obręb posesji do drogi publicznej.
Odpady będą odbierane wyłącznie z odpowiednio oznakowanych pojemników i worków 
dostarczonych przez odbierającego.

Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako tzw. frakcji suchej w skład której 
wchodzą:
- papier i tektura (opakowania, gazety, czasopisma itp.), tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, opakowania szklane (butelki, słoiki, itp.) metale (puszki, wieczka itp.).
Materiały te będą gromadzone w dostarczonych bezpłatnie przez odbiorcę workach.
Zbieranie pozostałych po selektywnej zbiórce odpadów komunalnych jako tzw. frakcji mokrej.
Frakcja mokra będzie gromadzona w pojemnikach na odpady, które nieodpłatnie dostarczy gmina. 
Zbieranie selektywne innych odpadów:
   - meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbierane będą na koszt gminy  dwa razy do roku,
   - zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny odbierane będą  dwa razy do roku na koszt gminy,
   - przeterminowane leki - będą zbierane do pojemników w aptekach,
   - zużyte baterie - zbierane będą w wyznaczonych miejscach,
   - odpady budowlane z remontów, zużyte akumulatory, zużyte opony i chemikalia - należy
     na własny koszt dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
     Odpady te, można również dostarczać do PSZOK znajdujacego się na terenie Komunalnej 
     Oczyszczalni Ścieków w Poniatowej przy ul. Opolskiej 4, bez ponoszenia opłat za składowanie.
  -  odpady zielone i kuchenne biodegradowalne w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej 
     powinny być poddane procesowi kompostowania.

Jeśli odbiorca stwierdzi, że odbierane odpady nie są zbierane w sposób selektywny, zostanie naliczona 
opłata wg wyższej stawki!
Selektywnie zebrane odpady: opakowania szklane, plastykowe, kartonowe muszą być czyste, 
pozbawione resztek zawartości! W przypadku nie przestrzegania tej zasady odpady nie zostaną 
odebrane z posesji!
Zmiany w ilości zamieszkujących osób powinny być zgłaszane w formie nowej deklaracji w terminie 
14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę wnosimy w okresach kwartalnych, w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia trzeciego miesiąca 
kwartału! Można ją również wnosić w okresach miesięcznych.

W naszej gminie obowiązują stawki opłat  obliczane w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość i wynoszą:
- w zabudowie wielorodzinnej
- 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane  w sposób selektywny,
- 11 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej,
- 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane  w sposób selektywny,
- 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny.




