SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE GMINY RĄBINO
(wejście w życie- 01 lipiec 2013 rok)
Nowy system obejmuje wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Podmioty, na posesji których prowadzona jest
działalność gospodarcza lub instytucjonalna (posesje niezamieszkałe), w dalszym ciągu obowiązywać będzie
indywidualna umowa z firmą odbierająca odpady.
METODY NALICZANIA OPŁAT I WYSOKOŚĆ STAWKI
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• 8,00 zł miesięcznie od osoby- zbierane i odbierane w sposób selektywny
• 12, 00 zł miesięcznie od osoby – zbierane i odbierane w sposób nie selektywny
Opłatę należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.
Termin wniesienia pierwszej opłaty- do 10 lipca 2013 roku.
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania
na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty - w terminie 30 dni od dnia,
w którym nastąpiła zmiana.
POJEMNIKI
Gmina wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzyma pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Pojemniki i worki oznaczone będą następującym kodem barwnym:

•
•
•
•

żółtym- do zbierania papieru, kartonu, tekstyliów tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych;
zielonym- do zbierania opakowań ze szkła;
brązowym- na odpady kuchenne i ogrodowe;
szarym lub czarnym- na odpady pozostałe po segregacji.

Właściciel nieruchomości, na terenie której zlokalizowane zostały pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych,
odpowiada za korzystanie z tych pojemników, zgodnie z ich przeznaczeniem.
SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W zamian za uiszczoną opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą:
• papier, karton, tekstylia, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu;
• szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
• odpady kuchenne i ogrodowe oraz pozostałe odpady ulegające biodegradacji:
budynki jednorodzinne - minimum 1 raz w miesiącu,
budynki wielorodzinne - minimum 2 razy w miesiącu.
Harmonogram odbioru powyżej wymienionych odpadów zostanie opracowany przez podmiot odbierający
odpady i zatwierdzony zarządzeniem Wójta Gminy; harmonogram ten będzie dostępny na stronie internetowej
Urzędu Gminy Rąbino oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy i poszczególnych sołectw.
Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane
dwa razy w roku sprzed nieruchomości, w terminach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Rąbino.
Odpady budowlano-remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego, powinny być gromadzone odrębnie, w pojemnikach do
tego celu przeznaczonych, uniemożliwiających pylenie, i przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady
komunalne.
Przeterminowane leki należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptece oraz
Zakładzie Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Rąbino lub do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych.
Odpady, zawierające substancje niebezpieczne, (np. świetlówki, chemikalia, farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe opakowania po aerozolach i środkach ochrony roślin, itd.) należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazać do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych.
Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w gminnym punkcie zbiórki odpadów komunalnych lub w szkołach, świetlicach oraz w sklepach prowadzących
sprzedaż tego rodzaju artykułów. Wykaz miejsc, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie będzie
dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Rąbino oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy
i poszczególnych sołectw.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Punktem selektywnego zbierania odpadów jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPZOK),
zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wardyniu Górnym.
Godziny przyjmowania odpadów przez Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych, są tożsame z godzinami
pracy Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wardyniu Górnym, będą udostępnione na tablicach
ogłoszeń:
a) Urzędu Gminy Rąbino,
b) poszczególnych sołectw,
c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Rąbino;
Odpady, pochodzące z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nie pochodzące z działalności
gospodarczej, będą przyjmowane nieodpłatnie.
Operator Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj
i (lub) ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, lecz
pochodzą z działalności gospodarczej.
ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Demontaż i transport może wykonać uprawniony podmiot na składowisko odpadów niebezpiecznych,
w którym znajduje się kwatera do składowania wyrobów azbestowych.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami komunalnymi, a także
wymagania dotyczące utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich na terenie nieruchomości położonych na
obszarze gminy Rąbino zostały zawarte w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rąbino”.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rąbino, pokój nr 4,
tel. 943643347 w. 48; e-mail: rabino@sekretariat.pl , rabino@zeto.koszalin.pl
oraz ze strony internetowej www.rabino.pl w zakładce „Odpady komunalne”.

PRZYKŁADOWY PODZIAŁ ODPADÓW DO SEGREGACJI
BRĄZOWE POJEMNIKI
NA ODPADY KUCHENNE
I OGRODOWE

odpadki kuchenne
(stałe)
skorupki jaj
skorupki z orzechów
resztki owoców i
warzyw
filtry do kawy i herbaty
z zawartością
kwiaty i pozostałości
roślin
liście
trawa
przycięte części drzew
i krzewów
papierowe ręczniki,
chusteczki, serwetki
małe zwierzęce odchody
z trocinami
opakowania papierowe
zabrudzone żywnością
zepsuta żywność
itp.

ŻÓŁTE POJEMNIKI
NA PAPIER, KARTON, TEKSTYLIA,
TWORZYWA SZTUCZNE, METALE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
gazety, czasopisma
katalogi, prospekty
papier szkolny, biurowy
książki
torebki papierowe
tektura i kartony
tekstylia
butelki po napojach
butelki po środkach czystości
butelki po środkach zmiękczających
tkaniny
butelki po płynach do prania
butelki po środkach do pielęgnacji
ciała
puszki po żywności
puszki po napojach
puszki po karmie dla zwierząt
inne elementy metalowe
opakowania tetrapack
(wielomateriałowe)
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych (np.
jogurtach, margarynach)
opakowania z papieru powlekanego
opakowania po słodyczach, ciastkach,
owocach
opakowania po mrożonkach
małe opakowania ze styropianu itp.
zakrętki i pokrywki z tworzyw
sztucznych
itp.
PRZEDMIOTY SILNIE
ZABRUDZONE NALEŻY OCZYŚCIĆ

ZIELONE POJEMNIKI
NA SZKŁO

butelki i szklane
opakowania po
napojach
i żywności
słoiki
(bez nakrętek,
zacisków,
gumowych
uszczelek)
szklane
opakowania
po kosmetykach
inne
opakowania
szklane
stłuczka szklana
itp.

PRZEDMIOTY SILNIE
ZABRUDZONE NALEŻY
OCZYŚCIĆ

SZARE LUB CZARNE
POJEMNIKI
NA ODPADY POZOSTAŁE PO
SEGREGACJI
worki z odkurzacza
z zawartością
laminowany papier
i karton sznurki i
wstążki
kobiece artykuły
higieniczne
zużyta wata, waciki
lustra
szkło zbrojone
szyby samochodowe
klejone
szkło nietłukące
(naczynia
typu acro)
szkło okienne
ceramika
popiół i żużel – zimny!
niedopałki papierosów
zmiotki (śmieci)
pieluchy jednorazowe
(tzw. pampersy)
odpadki z ryb, mięsa
i kości
kalka techniczna
papier i karton
laminowany
lub zanieczyszczony
wapnem, cementem itp.
itp.

