
Szanowni Państwo, 
Informuję, ze w  związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 19) nakładającym obowiązek segregacji odpadów  komunalnych, od 
dnia 01 stycznia 2019 r., wchodzą nowe zasady dotyczące odbioru odpadów komunalnych. 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem selektywna zbiórka pociąga za sobą podział odpadów na 
następujące frakcje i kolory pojemników lub worków : 
1-   PAPIER – kolor NIEBIESKI, 
2-   SZKŁO – kolor ZIELONY, 
3-   PLASTIK /w tym : metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe/ – kolor ŻÓŁTY, 
4- BIO /odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów/ – kolor 
BRĄZOWY, 
5-  POPIÓŁ – kolor SZARY, 
6-  ODPADY ZMIESZANE– kolor CZARNY. 
Wykonawca usługi dostarczy worki lub pojemniki z poz. 1, 2, 3, 4, i 5 /tylko w sezonie grzewczym t.j. 
01 października – 30 kwietnia/. 
Pojemniki na odpady zmieszane, poz. 6,  każdy właściciel zabezpiecza we własnym zakresie 
/dotychczasowe pojemniki/. 
 
Od 01 stycznia 2019 r., odpłatność za odbiór i zagospodarowanie odpadów, wraz z dostarczeniem 
worków lub pojemników będzie wynosiła : 
- zbiórka selektywna : 
pojemnik 120 l - 21 zł,      pojemnik 240 l - 37 zł,   pojemnik 360 l - 52 zł,    pojemnik 1100 l - 154 zł,  
kontener KP-5 - 676 zł,    kontener KP-7 - 983 zł,   kontener KP-10 - 1352 zł. 
 
W przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny stawka za jednorazowe 
opróżnienie pojemnika /odbiór worków/ obejmuje opróżnienie kompletu pojemników.  
 
- zbiórka nieselektywna : 
pojemnik 120 l - 30 zł,   pojemnik 240 l - 52 zł,  pojemnik 360 l - 73 zł,   pojemnik 1100 l - 215 zł, 
kontener KP-5 - 945 zł,  kontener KP-7 - 1375 zł,  kontener KP-10 - 1890 zł. 
 
W związku z powyższym proszę o złożenie nowej deklaracji, którą można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Gminy Prostki lub pobrać osobiści  w pokoju nr 9, informacja tel. 87 611 28 54. 
 
Termin złożenia do dnia 20 grudnia 2018 r.. W przypadku braku nowej deklaracji 
odpłatności będą naliczane jak za odpady niesegregowane /wcześniejsza deklaracja/. 
 
 UWAGA : 

1. Wykonawca  usługi będzie mógł odmówić odbioru odpadów w przypadku : 
-  braku segregacji  i wtedy odpłatność wyniesie tak jak za odpady niesegregowane,    
-  większej ilości odpadów niż zadeklarowana ilość pojemników, 

2. Odbiór odpadów będzie sie odbywał zgodnie z harmonogramem,  
3. Termin i sposób  wnoszenia opłat nie ulega zmianie. 


