Niech w Sandomierzu
nic się nie marnuje!
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Sandomierzu

www.sandomierz.pl
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Płatności

Deklaracja

W Sandomierzu od 1.01.2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Nieruchomości
zamieszkałe:

Nieruchomości
niezamieszkałe:

Nieruchomości
o charakterze
rekreacyjnym:

Odpady
posegregowane:

13 zł
od mieszkańca
nieruchomości

19,50 zł
za pojemnik 120 l

70 zł/rok
za nieruchomość

Odpady
nieposegregowane:

26 zł
od mieszkańca
nieruchomości

39 zł
za pojemnik 120 l

105 zł/rok
za nieruchomość

Opłata powinna być wnoszona na
indywidualny numer rachunku bankowego. Jako tytuł przelewu wpisujemy: opłata
za gospodarowanie odpadami + adres nieruchomości z której odbierane są odpady
+ okres za który wnoszona jest opłata.
Jeżeli zapomniałeś lub zgubiłeś
swój indywidualny numer rachunku
bankowego, napisz na adres e-mail:
odpady@um.sandomierz.pl lub zgłoś
brak w Urzędzie Miejskim osobiście lub
pisemnie.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w twoim imieniu wnosi
spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota. Opłatę wpłacasz do spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty w czynszu lub
w inny ustalony sposób.
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Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Sandomierza
odbywa się w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W myśl tej ustawy, każdy właściciel nieruchomości w Sandomierzu, na której powstają odpady komunalne zobowiązany
jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości, miasto zobowiązane jest
do wydania decyzji określającej 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;
Zamieszkiwanie – faktyczne przebywanie na nieruchomości.

W naszym mieście obowiązują trzy wzory deklaracji:
dla nieruchomości zamieszkałych,
dla nieruchomości niezamieszkałych,
dla nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
jedynie przez część roku w celach rekreacyjno-wypoczynkowych).

Terminy składania deklaracji:
do 10 dnia
miesiąca

14 dni
Od momentu zamieszkania na terenie nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów 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.

Deklarację należy wypełnić, podpisać i złożyć
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu lub wysłać pocztą.
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Zasady selektywnej
zbiórki odpadów
Wrzucamy:

Papier

gazety, książki, zeszyty, kartony i tekturę, torebki papierowe, papier
pakowy, papier biurowy, ulotki

Nie wrzucamy:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru
lakierowanego i powleczonego folią, zdjęć, papieru woskowanego,
mokrego lub tłustego, kartonów po mleku i napojach, papierowych
worków po nawozach i materiałach budowlanych, pieluch jednorazowych i podpasek

Zasady selektywnej
zbiórki odpadów
Wrzucamy:
odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, rozdrobnione gałęzie
drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew

Odpady
biodegradowalne

Nie wrzucamy:
kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla
kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

Wrzucamy:

Szkło

Odpady biodegradowalne to śmieci ulegające szybkiemu i naturalnemu rozkładowi, są przerabiane na nawóz,
dlatego nie wolno mieszać ich z innymi odpadami, także
z tymi pochodzenia zwierzęcego!

butelki i słoiki po napojach i żywności bez zawartości, szklane
opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:
luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, żarówek
i świetlówek, kineskopów, wyrobów z porcelany i fajansu, doniczek,
zniczy, szklanych opakowań po lekach oraz szkła gospodarczego
(misek, szklanych talerzy, figurek itp.)

Wrzucamy:
wszystko czego nie udało się posegregować

Odpady
zmieszane

Nie wrzucamy:
Wrzucamy:

Tworzywa
sztuczne
i metale

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, plastikowe
opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości,
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki
po napojach i sokach, metale kolorowe, kapsle, nakrętki, zakrętki od
słoików

Nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością, opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek
i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po lekach, plastikowych zabawek, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
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przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
zużytych opon

Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie. Każdego roku na wysypiska ląduje ponad
12 milionów ton odpadów — aż 98% odpadów można byłoby ponownie wykorzystać poprzez segregację.
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Szczegółowe
informacje

Gminny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
PSZOK to miejsce do którego można samodzielnie wywieźć nadwyżki odpadów
lub odpady problemowe jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 500 kg z nieruchomości
w ciągu roku kalendarzowego, zużyte opony – do 4 sztuk z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 2,5 tony z wyłączeniem ciągników rolniczych, odpady zielone, odpady
remontowo-budowlane (bez eternitu, papy, wełny mineralnej i styropianu) – do 500 kg z nieruchomości w ciągu roku kalendarzowego, popiół.

Zostaną one przyjęte nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt
zamieszkania na terenie Sandomierza lub złożenia deklaracji.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek od 11. 00 do 17.00; soboty od 9. 00 do 17.00
Adres: ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
Telefon kontaktowy: (15) 832 33 12

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 miasta lub można je
uzyskać w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (plac Poniatowskiego 1).

Telefon kontaktowy:
(15) 815 42 11
Adres e-mail:
odpady@um.sandomierz.pl

Telefony kontaktowe:
(15) 815 41 51
(15) 815 41 50
Strona www:
www.sandomierz.pl

Dotyczące ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zaległości, nadpłaty, rozliczenia) można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (plac Poniatowskiego 3).

Inne możliwości:
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Przeterminowane leki
Wrzucaj do specjalnych
pojemników w wybranych
aptekach albo zawieź do
Gminnego Punktu Zbierania
Odpadów Komunalnych.

Baterie
Możesz wyrzucać
do specjalnych pojemników
w sklepach.

Kompostownik
Jeżeli chcesz, możesz
wydzielić na swojej posesji
miejsce na kompostowanie
bioodpadów.

Papa, wełna mineralna,
wata szklana, styropian
budowlany
Te materiały należy przekazać na własny koszt przedsiębiorcy, który posiada
stosowne zezwolenia na
gospodarowanie odpadami.
Nie są one objęte „opłatą
śmieciową”.

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie
internetowej miasta: www.sandomierz.pl, a także na stronie
PGKiM w Sandomierzu: www.pgkim.sandomierz.pl.

Telefony kontaktowe:
(15) 832 36 79
(15) 832 23 26

Strony www:
www.sandomierz.pl
www.pgkim.sandomierz.pl

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Sandomierzu realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
(ul. Przemysłowa 12).
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Warto wiedzieć!
Nawet jeśli samochód odbierający odpady zabiera je razem,
nie przeszkadza to w prawidłowej segregacji dzięki systemowi opartemu na zbieraniu śmieci do różnych worków.

Nie musisz dokładnie myć i usuwać etykiet z opakowań
– wystarczy, że pozbędziesz się zawartości.

Odpady wielkogabarytowe i elektryczne będą odbierane
spod domów jednorodzinnych cztery razy do roku zgodnie
z harmonogramem, który dostarczy firma wywozowa.

Jedynie prawidłowa segregacja śmieci umożliwia maksymalne wykorzystanie materiałów w procesie recyklingu.

Recykling pozwala na odzyskanie cennych surowców,
co daje oszczędność energii i wody.
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Urząd Miejski w Sandomierzu
pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel.: (15) 815 41 00
e-mail: um@um.sandomierz.pl

