
SZANOWNI MIESZKAŃCY

Z dniem 1 lipca 2013 wejdzie w życie nowy system 
odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 
gminy Komprachcice.

W Gminie Komprachcice przyjęto stawkę od miesz-
kańca za odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
w wysokości 13,60 zł. Stawka ta obowiązuje dla 
mieszkańców prowadzących segregację tzn., gdy na 
posesji prowadzi się segregację następujących rodza-
jów odpadów:
–  papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale. zbieranych w pojemniku 
z „żółta klapą”,

– szkła w pojemniku zielonym.

W przypadku braku segregacji 
stawka ta wynosi 27,20 zł

WAŻNE TERMINY
31 marca 2013 r. – mija termin złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty

do 30 czerwca 2013 r. – właściciele nieruchomo-
ści są zobowiązani do wypowiedzenia umowy 
dotychczasowemu przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady komunalne;

do 15 sierpnia 2013 r. – należy dokonać pierwszej 
wpłaty za odbiór odpadów

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów 
dostępne są na stronch internetowych 

http://www.komprachcice.pl BIP 
Komprachcice oraz w siedzibieUG Komprachcice 

i ZGKiM Komprachcice

SEGREGUJESZ ODPADY = 
PŁACISZ MNIEJ

W ramach w/w stawki odpady będą odbierane w na-
stępujący sposób:

Niesegregowane odpady komunalne:1. 
z nieruchomości zamieszkałej przez 1–2 osób – je-a. 
den pojemnik o pojemności 80 l co 2-tygodnie,
z nieruchomości zamieszkałej przez 3–4 osób – je-b. 
den pojemnik o pojemności 120 l co 2-tygodnie,
z nieruchomości zamieszkałej przez 5–8 osób – je-c. 
den pojemnik o pojemności 240 l co 2-tygodnie,
z gospodarstw 9 osobowych i większych – je-d. 
den pojemnik o pojemności 240 l odbierany, co 
2-tygodnie oraz dodatkowo jeden pojemnik 120 l 
na odpady zmieszane na każde kolejne 4 osoby 
odbierany, co 2-tygodnie.

 Odpady komunalne zbierane w sposób se-2. 
lektywny obejmujące następujące rodzaje 
odpadów:

papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowa-a. 
nia wielomateriałowe, metale:

   –  z nieruchomości 1-2 osobowych jeden pojemnik 
o pojemności 240 l odbierany, co 8 tygodni

   –  pozostałe nieruchomości jeden pojemnik o po-
jemności 240 l odbierany, co 4 tygodnie

   –  z nieruchomości 7 osobowych i większych – je-
den pojemnik o pojemności 240 l odbierany, co 
4-tygodnie oraz dodatkowo jeden pojemnik 240 l 
na każde kolejne 5 osób odbierany, co 4-tygodnie;

odpady szklane:b. 
   –  z gospodarstw 7 osobowych i większych – jeden 

pojemnik o pojemności 120 l odbierany, co 12-
tygodni oraz dodatkowo jeden pojemnik 120 l na 
każde kolejne 5 osób odbierany, co 12-tygodni;

   –  pozostałe nieruchomości – jeden pojemnik o po-
jemności 120 l co 12 tygodni

Poza tym w ramach stawki zagwarantowany jest wy-
wóz z posesji następujących rodzajów odpadów:
 –  odpadów wielkogabarytowych, w tym zużyty sprzęt 

RTV i AGO, wywóz opon (w ilości do 4 szt.) – 2 razy 
w roku (w okresie wiosennym i zimowym), zgodnie 
z harmonogramem, który zostanie dostarczony po 
wyborze wykonawcy.

Oprócz tego mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie 
dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (PSZOK), który zostanie utworzony w sie-
dzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Komprachcicach przy ul. Rolniczej 6. 
Do PSZOK-u będzie można oddać nieodpłatnie – 
w ramach w/w stawki – następujące rodzaje odpa-
dów:

szkło,a. 
papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, b. 
tworzywa sztuczne, metale,
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady c. 
zielone,
odpady budowlane i rozbiórkowe,d. 
meble i inne odpady wielkogabarytowe,e. 
przeterminowane lekarstwa i chemikalia,f. 
zużyte baterie i akumulatory,g. 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,h. 
zużyte opony.i. 

Odbieranie odpadów w PSZOK-u odbywać się będzie 
na zasadzie ustalonego Regulaminu.
Gmina przekazywać będzie odpady jednemu odbiorcy 
wyłonionemu w drodze przetargu.
W imieniu Gminy zadania z zakresu gospodarki 
odpadami wykonywać będzie ZGKiM w Komprach-
cicach.

W razie pytań i wątpliwości 
prosimy o kontakt

 774646234
 774031415
 774031712


