URZĄD GMINY PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI „NIEZAMIESZKAŁYCH”.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszyscy wytwórcy
odpadów komunalnych mają obowiązek ich segregacji. Wymóg ten oprócz właścicieli
nieruchomości
„zamieszkałych”,
dotyczy
również
właścicieli
nieruchomości
„niezamieszkałych” tj. takich, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Przypominamy, że odpady komunalne generowane na nieruchomościach
„niezamieszkałych”, to odpady powstające głównie w części socjalnej pracowników, czyli w
praktyce pozostałości z przygotowywania posiłków, niespożyte przez pracowników
produkty spożywcze oraz odpadki jakie pozostawiają klienci. Gminny system nie obejmuje
odpadów powstających w wyniku prowadzonej na nieruchomości działalności.
Obowiązek segregacji odpadów komunalnych nakłada na właściciela nieruchomości
„niezamieszkałej” obowiązek jej wyposażenia w pojemniki do segregacji odpadów
komunalnych spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U.2019, poz. 2028), tj.:
 Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego
oznaczonych napisem
 Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach
koloru zielonego oznaczonych napisem
 Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe (tetra-pak), zbiera się w pojemnikach koloru
żółtego oznaczonych napisem
 Bioodpady tj. odpady spożywcze i kuchenne oraz części roślin, zbiera się w
pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem
 Odpady komunalne resztkowe, których nie jesteśmy w stanie przyporządkować do
żadnej z ww. frakcji, gromadzimy w pojemnikach antracytowych (ciemnoszary)
oznaczonych napisem „ZMIESZANE”.
Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia odpadów została określona w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór i wynosi co najmniej
jeden pojemnik 120 litrowy na każdy rodzaj w/w odpadu. W przedmiotowe pojemniki
właściciele nieruchomości wyposażają się we własnym zakresie zakupując je lub
wydzierżawiając, np. w firmie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na
terenie gminy.
Przedmiotowe pojemniki należy zgłosić w Urzędzie Gminy wypełniając nowy druk
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji
można pobrać ze strony internetowej www.kobior.pl (zakładka „Ekologia”, następnie
„Gospodarka odpadami”). Wypełnioną i podpisaną przez właściciela nieruchomości

deklarację, należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobiór, lub przesłać na adres:
Urząd Gminy w Kobiórze, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór.
Właściciele nieruchomości „niezamieszkałych”, którzy w dotychczasowo złożonych w
Urzędzie Gminy deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zadeklarowali „brak segregacji”, na swoich nieruchomościach mają jedynie pojemnik/ki do
gromadzenia odpadów zmieszanych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji,
uwzględniającej pojemniki na odpady segregowane.
Segregacja obniża wysokość miesięcznej opłaty!
Brak segregacji jest równoznaczne z naliczeniem opłaty podwyższonej, wynoszącej
czterokrotność stawki podstawowej!
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Kobiór, tel.: (32) 218 81 82, w. 43.

