INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje na terenie gm. Kobierzyce nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Istotna zmiana dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, gdzie po zmianie deklaracji w
sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość
dostawienia dodatkowych pojemników na takie odpady jak: papier, szkło i bio.
Do innych ważnych zmian systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy zaliczyć
odbiór odpadów BIO tj. odpadów zielonych wraz z odpadami kuchennymi (bez mięsa i kości)
przez cały rok.
Szczegółowe zmiany systemu zostały zawarte w podjętych Uchwałach Rady Gminy
Kobierzyce nr XL/759/18 i nr XL/760/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz w Uchwale nr
II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. dostępnych na stronie internetowej: www.ugk.pl w
Zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Uchwały.
Przypominamy Państwu również, że z uwagi na znaczny wzrost kosztów zagospodarowania
niesegregowanych odpadów komunalnych, bardzo ważna jest właściwa segregacja odpadów.
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami segregacji odpadów komunalnych na terenie
gm. Kobierzyce oraz dostępnymi na stronie www.ugk.pl w zakładce: Jak segregować.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z §12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gm. Kobierzyce, w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych, po
pierwszej stwierdzonej nieprawidłowości selektywnego zbierania przez właściciela
nieruchomości odpadów, podmiot odbierający odpady oznacza pojemnik lub worek z
nieprawidłowo posegregowanymi odpadami żółtą naklejką w kształcie trójkąta. Pojemniki te
lub worki odebrane zostaną w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych. Jeżeli zaistniała sytuacja powtórzy się, wówczas podmiot odbierający odpady,
kwalifikuje je, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i nakleja na pojemnik
lub worek czerwoną naklejkę w kształcie trójkąta. Pojemniki te lub worki odebrane zostaną w
najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, a sytuacja ta skutkować
będzie wszczęciem postępowania celem ustalenia rzeczywistej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gm.
Kobierzyce można uzyskać telefonicznie pod numerem: 71/369-81-74.

