HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH - STYCZEŃ- KWIECIEŃ 2020r.
Pasym: Kiepunki, Górna, Kętrzyńskiego,
Wyzwolenia, Warszawska, Przejezdna,
Dworcowa, 1-go Maja, Strażacka, Pocztowa,
Barczewskiego, Ogrodowa, Jeziorna,
Rybacka, Reja, Rynek, Krótka, Spichrzowa,
Jedności Słowiańskiej, Tylna, Basztowa,
Zamkowa, Kościuszki, Działkowa, Tartaczna,
Wypoczynkowa, Spacerowa
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

13, 27
10, 24
9, 23
6, 20

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

17
7, 28
20
10

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

Pasym: Warmińska, Polna, Żeglarska, Wańkowicza,
Leśna, Pieniężnego, Małłka, Biernata, Mazurska,
Burskiego, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów,
Jaskółcza, Łabędzia, Żurawia, Kwiatowa, Łąkowa, Kajki,
Zientary, Jarzębinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Akacjowa,
Cicha, Spokojna, Poprzeczna, Szkolna, Młodzieżowa,
Boczna, Prosta, Nauczycielska, Jana Pawła II,
Olsztyńska, Sosnowa, Słoneczna
ZMIESZANE
3, 20
3, 17
2, 16, 30
17, 27
SEGREGACJA
10, 31
21
13
3, 24

Grom, Jurgi,
Dźwiersztyny,
Dybowo
1-48 i 72

Tylkowo, Tylkówek,
Rutki, Dybowo 5074, Narajty

Elganowo,
Grzegrzółki,
Rusek Wielki,
Siedliska 45

Michałki, Miłuki,
Krzywonoga,
Leleszki

14, 28
11, 25
10, 24
7, 21

7, 21
4, 18
3, 17, 31
14, 28

3, 15, 29
12, 26
11, 25
8, 25

8, 22
5, 19
4, 18
1, 15, 29

3, 23
13
5, 26
16

9, 30
20
12
2, 23

13
3, 24
16
6, 27

16
6, 27
19
9, 30

POPIÓŁ PASYM
Pasym: Kiepunki, Górna, Kętrzyńskiego, Wyzwolenia, Warszawska, Przejezdna, Dworcowa,
Pasym: Warmińska, Polna, Żeglarska, Wańkowicza, Leśna, Pieniężnego, Małłka, Biernata, Mazurska,
1-go Maja, Strażacka, Pocztowa, Barczewskiego, Ogrodowa, Jeziorna, Rybacka, Reja, Rynek,
Burskiego, Bociania, Orla, Krucza, Kormoranów, Jaskółcza, Łabędzia, Żurawia, Kwiatowa, Łąkowa,
Krótka, Spichrzowa, Jedności Słowiańskiej, Tylna, Basztowa, Zamkowa, Kościuszki,
Kajki, Zientary, Jarzębinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Akacjowa, Cicha, Spokojna, Poprzeczna,
Działkowa, Tartaczna, Wypoczynkowa, Spacerowa
Szkolna, Młodzieżowa, Boczna, Prosta, Nauczycielska, Jana Pawła II, Olsztyńska, Sosnowa,
Słoneczna
9
7
6
4
5
3, 31
2, 30
28

WAŻNE INFORMACJE
1. Odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane w zawiązanych workach, powinny być wystawione wieczorem dzień przed odbiorem przed posesją lub przy wjeździe na posesję w widocznym miejscu (psy
powinny być zamknięte lub na uwięzi, a bramka szeroko otwarta) w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane.
2. Zabrania się wrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane. Wystudzony popiół można wrzucać do własnych worków, które będą odbierane razem z odpadami selektywnymi (chyba, że harmonogram
podaje inną datę) . Odpady zmieszane, w których będzie znajdował się popiół nie będą odbierane, do momentu ich poprawnej segregacji tzn. oddzielenia popiołu, w kolejnym terminie wyznaczonego odbioru.
3. Z przyczyn technicznych odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregacji) może przesunąć się o 1-2 dni.,
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić nieodebrane odpady komunalne.
5. Opłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na oddzielny rachunek bankowy Gminy Pasym nr 09
składającego deklarację, identyfikację nieruchomości z deklaracji oraz dane za jaki okres dotyczy płatność.
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6. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej opłatę za odpady komunalne za okres wsteczny, z wyjątkiem następujących przypadków:
a) zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana ( 1 miesiąc wstecz),
b) śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
7. W związku ze sprzedażą nieruchomości lub nieużytkowaniem należy składać korektę deklaracji, tzw. "deklarację zerową", w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
gdyż ustawa nie przewiduje w takim przypadku możliwości naliczenia za okres wsteczny.
8. Brak złożonej pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia obowiązku lub zmiany deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana podlega karzy grzywny
do 500 zł, w związku z czym należy pamiętać, aby zgłaszać niezwłocznie w tych terminach nowych mieszkańców (urodzone dzieci, nowych mieszkańców, większą ilość pojemników itp.).
9. Brak jest możliwości deklarowania zbiórki nieselektywnej. Ustawa obejmuje wszystkich obowiązkiem prowadzenia zbiórki selektywnej. W przypadku stwierdzenia przez odbiorcę odpadów zbiorki
nieselektywnej, w drodze decyzji naliczana jest opłata w wysokości 4-krotności stawki za odpady selektywne (także w przypadku, gdy do pojemnika są wrzucane odpady selektywne).
10. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest umieszczenie nr budynku w widocznym miejscu od strony drogi. W przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane. . W celu udokumentowania prowadzonej
zbiórki selektywnej, na posesjach bez widocznego oznaczenia nieruchomości, pojemnik należy niezwłocznie oznaczyć numerem posesji (i lokalu) w sposób widoczny dla odbiorcy odpadów. W przypadku kilku
pojemników stojących obok siebie należy je rozróżnić numerami budynku i lokalu np. (12/3).
11. W związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminac h, po wejściu w życie nowego formularza wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym (jedyny przypadek wymieniony w ustawie), będzie możliwość zadeklarowania zbiórki selektywnej z kompostowaniem z niższa stawką (26 zł/osoby/miesiąc w przypadku
kompostowania, 31 zł/osoby/miesiąc bez kompostowania). Po złożeniu deklaracji , w której zadeklarowane jest kompostowanie bioodpadów (odpadów kuchennych i i odpadów zielonych) konieczne jest posiadanie
własnego kompostownika. Wówczas bioodpady nie mogą być oddawane ani w worku ani w pojemniku. Brak kompostownika w przypadku jego nie posiadania skutkuje naliczeniem opłaty podwyższonej również za
okres wsteczny.
12. W związku z całkowitą zmianą sposobu naliczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących działalność itp.) wszystkie podmioty wpisane do CEIDG, zostaną poinformowane o zasadach
złożenia nowej deklaracji dotyczącej naliczenia opłaty (od pojemnika i worka).
13. Zasady prawidłowej zbiórki selektywnej odpadów dla poszczególnych frakcji odpadów:
a). Worek żółty (przeznaczony na tworzywa sztuczne opakowaniowe, metale, opakowania wielomateriałowe):
- należy wrzucać butelki plastikowe po napojach, opakowania po: mleku, sokach, środkach czystości i kosmetykach, jogurtach, kefirach, śmietanie itp., po aerozolach, plastikowe i metalowe nakrętki, zakrętki od
słoików, kapsle, koszyczki po owocach, doniczki plastikowe, torby, worki i opakowania plastikowe, puszki stalowe i aluminiowe
- nie wrzucać opakowań po olejach, opakowań z zawartością chemikaliów i farb, folii aluminiowej, zniczy, skrzynek i obudowy RTV, AGD, baterii, zabawek, misek
b). Worek niebieski (przeznaczony na papier i tekturę):
- należy wrzucać gazety, katalogi, czasopisma, ulotki, zeszyty, książki, torby i worki papierowe, papier pakowy, szkolny, biurowy, tekturę, karton bez zawartości, kartonowe opakowania po jajkach,
- nie wrzucać papieru zabrudzonego, tłustego, z folią, lakierowanego, przebitkowego, termicznego, worków po cemencie, tapet, pieluch jednorazowych, środków higienicznych (ręczników papierowych, wacików,
chusteczek, papierków po słodyczach).
c). Worek zielony (przeznaczony na opakowania szklane):
- należy wrzucać butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach bez zawartości,
- nie wrzucać potłuczonego szkła, szkła z resztkami jedzenia, szkła okiennego, stołowego, żaroodpornego, okularowego, ekranowego, fajansu, porcelany, ceramiki, luster, żarówek, lamp neonowych, lamp
fluorescencyjnych, lamp telewizyjnych, reflektorów, izolatorów, doniczek, szyb samochodowych, zniczy, figurek.
d)Bioodpady (odpady kuchenne i zielone) należy kompostować. W przypadku braku możliwości kompostowania można przekazywać je w worku brązowym:
- należy wrzucać odpady zielone (trawa, drobne gałęzie, liście i kwiaty, chwasty bez ziemi, trociny i korę) oraz odpady kuchenne (resztki roślinne z jedzenia, skorupki jaj, fusy, owoce, warzywa0
- nie wrzucać odpadów płynnych, resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, niedopałków tytoniu

