Informacje z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami
Urząd Miejski w Maszewie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa
z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na
mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych w związku z tym, poniżej przedstawiono kilka ważnych informacji na
temat nowego systemu gospodarowania odpadami
1. Wystawianie pojemników w dniu odbioru odpadów komunalnych
Usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie
gminy Maszewo prowadzi firma ZUK Nowogard. Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru
odpadów komunalnych (nieodebranie odpadów, niepozostawienie worków) należy zgłaszać
do Urzędu Miejskiego w Maszewie, tel. 91 402 33 86.
Nie stanowi podstaw do reklamacji nieodebranie kubła lub worków z odpadami
segregowanymi, zmieszanymi które zostały wystawione w dniu odbioru po godz. 7.00, po
przejeździe samochodu zbierającego odpady. Przypominamy mieszkańcom, że pojemniki
(kubły) należy wystawiać przy wejściu na nieruchomość od strony ulicy tak aby zapewnić
swobodny do nich dojazd sprzętem specjalistycznym. Pracownicy firmy nie maja obowiązku
ani prawa wchodzić na teren nieruchomości (kubły, worki stojące wewnątrz ogrodzenia przy
bramce nie będą odbierane, kubły i worki ustawione w miejscach niewidocznych,
przesłoniętych roślinnością, krzewami mogą zostać niezauważone przez pracowników i też
mogą być nieodebrane)
2. Pojemnik na odpady komunalne zmieszane
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Przypominamy, że obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki ciąży na wszystkich właścicielach nieruchomości
zamieszkałych, zarówno prowadzących selektywną zbiórkę odpadów jak i nie prowadzących
selektywnej zbiórki odpadów.
Właściciele nieruchomości obowiązani są zaopatrzyć się w pojemnik o pojemności co
najmniej 110l. dla nieruchomości zamieszkałych przez jedną do czterech osób, w przypadku
nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby, na każde kolejne zamieszkałe
cztery osoby łączna pojemność pojemników jest powiększana o 110l.

Pojemniki muszą być dostosowane do założeń Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Maszewo (dostępny na stornie internetowej www.maszewo.pl).
3. Nieprawidłowa segregacja odpadów komunalnych
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie naliczana wyższa opłata w wysokości
15 zł od osoby za miesiąc w którym odpady były nieprawidłowo posegregowane. W związku
z tym osoby, które zadeklarowały segregację odpadów powinny się do tego stosować.
4. Zmiany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Nową deklarację należy złożyd tylko w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyd nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.

