Nowe zasady gospodarki odpadami najważniejsze informacje
Jak każda gmina w Polsce, Gmina Rudnik przygotowuje się z dniem 1 lipca 2013r,
do przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnym.
W związku z powyższym Rada Gminy podjęła szereg uchwał, z których wynika:
•

że na terenie gminy właściciele nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, a powstają tam odpady
komunalne (zakłady pracy, szkoły itp...) są objęci nowym systemem
gospodarki odpadami;

•
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zamieszkującej na danej nieruchomości; stawka miesięczna od osoby wynosi
8 złotych przy pełnej segregacji oraz 16 złotych w przypadku jej braku. Dla
nieruchomości niezamieszkałych (podmiotów gospodarczych) odpłatność ta
jest uzalezniona od zadeklarowanego pojemnika i przy pełnej segregacji
wynosi: poj. 120L – 16 złotych, poj. 240L – 30 złotych, poj. 1100L – 100
złotych. W przypadku braku segregacj opłaty wynoszą kolejno: poj. 120L –
32 złotych, poj. 240L – 60 złotych, poj. 1100L – 200 złotych.
•

iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać się będzie raz
na
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kalendarzowego począwszy od trezciego kwartału 2013 roku, co oznacza, że
płacimy do: 15 sierpnia, 15 listopada, 15 lutego i 15 maja. Płacić można
będzie w kasie UG Rudnik, przelewem na rachunek bankowy urzędu, lub na
indywidualny numer rachunku bankowego.
•

określono wzór deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych, zamieszkałych i
niezamieszkałych oraz termin złożenia tych deklaracji, który mija z dniem 30
kwietnia 2013 roku.

•

określono szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę.
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oraz pozostałe odpady komunalne zmieszane.
•

zatwierdzono regulamin utrzymania czystości i porządku, który określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rudnik. Treść regulaminu zostanie przekazana w najbliższym wydaniu
Gminnego Biuletynu Informacyjnego.

