GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE GMINY GŁOGÓW
W związku z wejściem w życie nowych przepisów o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach informujemy, że od 1 lipca 2013 r.
firma GPK-SITA sp. z o.o. obsługuje Gminę Głogów w zakresie
odbioru odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i
niezamieszkałych.

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY GŁOGÓW!!!
 Pojemniki z odpadami zmieszanymi i worki z odpadami zebranymi selektywnie należy wystawiać do godz. 7 rano.
Późniejsze wystawienie pojemników i worków z odpadami może skutkować ich nieodebraniem i nie uprawnia do złożenia
reklamacji. Pracownicy GPK-SITA nie są uprawnieni do wchodzenia na teren nieruchomości. Odpady powinny być
wystawiane w terminach zawartych w harmonogramach wywozu. Harmonogramy dostarczyła firma GPK-SITA, są także
dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu.
 Wyselekcjonowane odpady należy wystawiać tylko w workach do tego przeznaczonych. Worki takie dostarcza firma GPKSITA. W przypadku niedostarczenia w/w worków istnieje także możliwość pobrania ich w Urzędzie Gminy Głogów przy
ulicy Słodowej 2b, pok. 11, II p.
 Mieszkańcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami zobowiązani są do wystawiania pojemników zgodnie z harmonogramem przewidzianym dla terenów
niezamieszkałych. Harmonogramy dostarczyła firma GPK-SITA, są także dostępne na stronie internetowej oraz w
siedzibie urzędu.
 Wywóz odpadów biodegradowalnych odbywa się w ramach świadczenia przez gminę usług dodatkowych. Mieszkańcy,
którzy chcą skorzystać z wywozu odpadów zielonych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o świadczenie
dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Oddawanie odpadów zielonych nie jest obowiązkowe.
Zachęcamy do samodzielnego zagospodarowywania odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie.

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Głogów
 Odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, plastik) należy gromadzić w dostarczonych przez GPK-SITA workach i
wystawiać przed posesję, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Zabrania się
pozostawiania worków z odpadami zebranymi selektywnie przy pojemnikach ustawionych w poszczególnych
miejscowościach gminy. Zaśmiecanie terenu przy pojemnikach jest surowo zabronione i będzie karane.
 Tylko w przypadku, gdy zbierane selektywnie odpady nie mieszczą się w workach można przekazywać je do
specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (na szkło, plastik oraz papier), które znajdują się w
każdym sołectwie i są odpowiednio oznakowane.
 Odpady niepodlegające segregacji należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
 Zabrania się wrzucania do pojemników na szkło, papier, plastik innych odpadów niż te, na które są one przeznaczone oraz
zaśmiecania terenu przy pojemnikach. Informacje, co można wrzucać do pojemników widnieją na każdym z nich.
Zabronione jest pozostawianie przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów m.in.: plastikowych krzeseł, stołów,
zabawek, wiader, części samochodowych, okien, kabin prysznicowych i innych odpadów pochodzących z remontów lub
tych, które należy wrzucać do pojemników na odpady zmieszane.
 Każdy mieszkaniec, który przeprowadza remont budynku zobowiązany jest do zamówienia pojemnika na odpady
budowlane i rozbiórkowe w firmie wywożącej odpady, za dodatkową opłatą.

DEKLARACJE
Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Głogów (bez względu na zameldowanie).
Właściciele posesji są zobowiązani zgłaszać każdą zmianę w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość w terminie 14 dni od jej
zaistnienia (przeprowadzki, narodziny itp.) w Urzędzie Gminy Głogów przy ulicy Słodowej 2b, pok. nr 11, II p. Na podstawie podanej w
deklaracji liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość naliczane są opłaty. Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej
bądź w urzędzie gminy. Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w kasie
Urzędu Gminy Głogów lub na rachunek bankowy urzędu 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002.

WSPÓLNIE DBAJMY O ŚRODOWISKO!!!
Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b
pok. nr 11, II p., tel. 76 836 55 58, 76 836 55 55

