www.staszow.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi (kto i kiedy winien składać deklaracje, druki deklaracji,
jak segregować odpady, harmonogram odbioru odpadów, zasady
funkcjonowania PSZOK itp.) znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl lub można je uzyskać
w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój
nr 11, tel. 15 864 83 22
dotyczące ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(zaległości, nadpłaty, rozliczenia) można uzyskać w Wydziale
Finansowym, pokój nr 207, tel. 15 864 83 11

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zadeklarowaną kwotę należy uiszczać bez wezwania, gotówką lub kartą
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie lub u inkasentów (sołtysów)
na terenie wiejskim lub przelewem na rachunek bankowy

PKO Bank Polski 14 1020 2629 0000 9702 0402 3313
w terminie:

do 15 marca

za I kwartał (styczeń, luty, marzec)

do 15 czerwca

za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)

do 15 września

za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)

do 15 grudnia

za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)
W przypadku zabudowy wielorodzinnej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu mieszkańców
wnosi zarządca lub administrator budynku (np. spółdzielnia
mieszkaniowa, wspólnota lub PGKiM w Staszowie).
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta
i gminy Staszów odbywa się w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W myśl tej ustawy, każdy właściciel nieruchomości z terenu gminy
Staszów obowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia
deklaracji przez właściciela nieruchomości, burmistrz określi w drodze
decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
Zamieszkanie – faktyczne przebywanie na nieruchomości.

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI
Od momentu zamieszkania na terenie nieruchomości lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych właściciel ma 14 dni
na złożenie deklaracji.
W przypadku zmiany danych właściciel powinien złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
W związku ze śmiercią mieszkańca właściciel nieruchomości powinien
złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość w terminie do 6 miesięcy
od dnia tego zdarzenia.
Deklarację należy wypełnić, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie pokój nr 11 lub wysłać pocztą.
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gazety, książki, czasopisma, zeszyty,
tekturę, czyste torby papierowe, puste
pudła tekturowe, ścinki papierowe.

Kartonów po mleku i napojach,
zatłuszczonego papieru, lakierowanego
lub foliowego papieru, tapet, kalki,
ręczników i chusteczek jednorazowych,
worków po materiałach budowlanych,
paragonów, zdjęć.

Szklane butelki, słoiki i szklane pojemniki
po art. spożywczych i kosmetykach
(szkło opakowaniowe) bez zakrętek.

Szyb, ceramiki, szkła stołowego
(np. kieliszków, szklanek), porcelany,
fajansu, szkła żaroodpornego, luster,
kryształów, żarówek, świetlówek,
reflektorów, szyb samochodowych,
termometrów i strzykawek, monitorów
i lamp TV, szkła zbrojonego, zniczy
i szklanych figurek, zakrętek z butelek
bądź słoików.

UWAGA!!!
Opróżniamy szkło z resztek żywności!

Resztki z jedzenia pochodzenia
roślinnego, fusy z kawy i herbaty,
skorupki z jajek, chwasty, liście, skoszoną
trawę, korę drzew, trociny i drobne
gałęzie.
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Roślin porażonych chorobami i
grzybami, kości, mięsa, odchodów
zwierzęcych, papierosów, popiołu.
UWAGA!!! Odpady biodegradowalne
można kompostować na terenie
własnej posesji bądź zbierać do worka
koloru brązowego.

W MIEŚCIE I GMINIE STASZÓW

Butelki plastikowe typu PET po napojach,
opakowania plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości, worki po mleku,
torebki plastikowe i reklamówki, czystą
folię aluminiową, puste opakowania
plastikowe po produktach spożywczych,
opakowania wielomateriałowe (kartony
po płynnej żywności np. mleku i sokach),
nakrętki z butelek, metalowe zakrętki
i kapsle, puste puszki po żywności
i napojach, drobny złom, skrzynki
plastikowe, doniczki plastikowe.

Opakowań i butelek po olejach
i smarach, opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych,
brudnych naczyń jednorazowych,
styropianu, celofanu, zabrudzonej folii
budowlanej, zabrudzonych krwią lub
tłuszczem opakowań foliowych, puszek
po lakierach, farbach, aerozolach,
dużego złomu, baterii, akumulatorów,
strzykawek i innych artykułów
medycznych, plastikowych zabawek
na baterie, plastikowych części
samochodowych, obudowy plastikowej
ze sprzętu RTV i AGD.

UWAGA!!! Przed wyrzuceniem opróżniamy, a następnie zgniatamy butelki
i pojemniki plastikowe oraz kartony po płynnej żywności.

Odpady, które nie podlegają segregacji
tj.: odpady higieniczne (pieluchy,
chusteczki), ceramikę, szkło stołowe,
artykuły piśmienne, butelki po olejach
spożywczych, paragony, zdjęcia, tekstylia,
popiół oraz resztki jedzenia pochodzenia
zwierzęcego.

Zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego, opakowań po środkach
ochrony roślin, zużytych baterii, puszek
po farbach, lakierach, opakowania
po smarach i olejach samochodowych,
świetlówek, akumulatorów,
przeterminowanych leków, strzykawek
i innych artykułów medycznych,
plastikowych zabawek na baterie,
odpadów budowlanych.
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PSZOK
Adres:
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI Sp. z o. o.
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
tel. 15 864 22 51,15 816 51 02
fax: 15 816 51 03
e-mail: zgok@zgokrzedow.pl, www.zgokrzedow.pl
Punkt przyjmuje selektywnie zebrane:
papier i tekturę,
szkło bezbarwne i kolorowe,
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
metale,
odpady ulegające biodegradacji,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
opony,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady niebezpieczne (np. akumulatory, świetlówki,
resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków
do impregnacji drewna, olejów, opakowania po środkach
ochrony roślin, nawozach, aerozolach),
gruz i materiały rozbiórkowe.

INFORMACJE
PRZETERMINOWANE LEKI
oddajemy do pojemników w aptekach
na terenie gminy Staszów.
MIEJSKI PUNKT ELEKTROODPADÓW
oddajemy baterie, żarówki, telefony, tonery, drobną
elektronikę, płyty CD, kasety VHS
- ul. Jana Pawła II (park im. Adama Bienia),
- ul. Mickiewicza / ul. Konstytucji 3 Maja.
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ODBIÓR ODPADÓW
Nieruchomości zamieszkałe
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl
w zakładce [gospodarka odpadami komunalnymi], a także na stronie
PGKiM w Staszowie www.pgkim.pl.
Usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.

Dane kontaktowe usługodawcy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
telefon: 15 864 26 41 fax.: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl, www.pgkim.pl

Nieruchomości niezamieszkałe
Z dniem 1 stycznia 2020 roku nieruchomości niezamieszkałe (firmy,
instytucje) zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której
powstają odpady komunalne obowiązany jest z dniem 1 stycznia 2020 r.
do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych
z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej
na terenie gminy Staszów.
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Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg
odpadów rocznie. Każdego roku na wysypiska
ląduje ponad 12 milionów ton odpadów —
aż 98% odpadów można byłoby ponownie
wykorzystać poprzez segregację.

Zaleca się kompostowanie bioodpadów na
terenach nieruchomości jednorodzinnych.
Kompostowanie bioodpadów powinno być
realizowane w wyznaczonym na terenie
nieruchomości zorganizowanym miejscu,
bądź urządzeniu, które umożliwia tlenowy
rozkład substancji organicznych oraz nie
powoduje uciążliwości dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości.
Kompostowanie to nie jest składowanie. Aby prawidłowo kompostować
i otrzymać dobry kompost należy zachować podstawową zasadę proporcji:
40% odpady organiczne mokre (odpadki warzywne i owocowe, resztki
jedzenia, skoszona trawa, kwiaty itp.),
60% odpady organiczne suche zawierające węgiel (suche liście, trociny,
kora drzew, papier itp.).
KOMPOSTUJĄC BIOODPADY:
- zapłacimy niższą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- przyczyniamy się do zmniejszenia ilości odpadów,
- redukujemy emisję gazów cieplarnianych,
- zmniejszamy stosowanie nawozów sztucznych.

