Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Małogoszcz od 1 lipca 2016 r.
1) Która firma wygrała przetarg na terenie Gminy Małogoszcz i na jaki okres
czasu?
W przetargu nieograniczonym wyłoniona została firma: Usługi Oczyszczania
POLTER Paweł Bentkowski z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. Ogrodowej 20,
28-300 JĘDRZEJÓW
Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca
2018 roku.
2) Ile będzie kosztował odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2016 r.?
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegną zmianie
od 1 lipca 2016 r.
3) Od kogo będą odbierane odpady komunalne?
W dalszym ciągu odbiór odpadów będzie dotyczyć nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Małogoszcz.
4) Jakie są terminy opłat za odbiór za zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca
2016 r. nie ulegną zmianie.
5) Na jaki numer konta należy wpłacać opłaty za zagospodarowanie odpadów
komunalnych?
Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu do
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie
i jest następujący:
Nr 40 8493 0004 0100 0600 0042 0063 BS w Kielcach O/Małogoszcz
6) Kto ma zapewnić pojemniki?
Zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej pojemniki ma
obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości do dnia 1 lipca 2016 r. w formie
zakupu we własnym zakresie lub dzierżawy.
7) Co stanie się z pojemnikiem, który wykonawca dostarczył mi w okresie
obowiązywania obecnej umowy tj. od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca
2016 r.?
Pojemniki dostarczone przez firmę Czystopol lub Ekom na podstawie
indywidualnych umów użyczenia zostaną odebrane. Należy zadbać o to, aby

zdanie pojemnika było potwierdzone przez użyczającego tak by mieć pewność,
że pojemnik został zwrócony właścicielowi.
8) W dniu odbioru nie pozostawiono mi worków. Gdzie mogę je otrzymać?
Od 1 lipca 2016 r. Wykonawca nie będzie miał obowiązku pozostawiania worków
na zamianę wg dotychczasowej zasady „worek za worek”.
Worki będą przydzielone mieszkańcom w czerwcu b.r. na II półrocze 2016 r.
w zależności od wielkości gospodarstwa domowego następująco:
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Właściciele nieruchomości zgłoszą się do poszczególnych sołtysów po ich odbiór
za pokwitowaniem.
Otrzymanymi workami należy rozsądnie gospodarować. Po wyczerpaniu
przydziału właściciel ma obowiązek zakupu worków w dowolnym punkcie
sprzedaży/sklepie z nadrukiem lub bez ale z zachowaniem ujednoliconej
kolorystyki:
a) kolor niebieski – z przeznaczeniem na papier, tekturę, w tym opakowania
z papieru i tektury, odzież i tekstylia,
b) kolor żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym opakowania
z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metal,
c) kolor zielony – z przeznaczeniem na szkło, w tym opakowania ze szkła,
d) kolor czarny – z przeznaczeniem na popiół,
e) kolor brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone.
9) Zabrakło mi worków na popiół. W jaki sposób mogę wystawić ten odpad do
odbioru?
Do gromadzenia popiołu służą otrzymane lub zakupione we własnym zakresie
worki w kolorze czarnym.

Dopuszcza się umieszczanie popiołu w odpadowych workach np. po nawozach,
ekogroszku, z zastrzeżeniem, że odpady te właściciel nieruchomości ma
obowiązek wystawić w odpowiednim dniu odbioru zgodnie z harmonogramem.
10) Czy w dalszym ciągu można wystawiać każdą ilość odpadów zmieszanych
i segregowanych?
Tak, Wykonawca odbierze każdą ilość odpadów komunalnych zbieranych
w sposób selektywny jak i nieselektywny wystawionych w pojemnikach i workach
dla określonej frakcji odpadów w dniu przypadającym na odbiór zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
11) Czy razem z pojemnikiem mogę wystawić powstającą po segregacji
nadwyżkę zmieszanych odpadów komunalnych?
Tak, w dalszym ciągu możliwe jest wystawianie takiej nadwyżki razem
z pojemnikiem. Dopuszcza się umieszczanie nadwyżki zmieszanych odpadów
komunalnych w odpadowych workach np. po nawozach, ekogroszku,
z zastrzeżeniem, że odpady te właściciel nieruchomości ma obowiązek wystawić
w dniu odbioru odpadów zmieszanych.
12) Kto odpowiada za właściwy stan pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych?
Utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego, technicznego i porządkowego
pojemników jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
13) Czy w przypadku powstawania niewielkich ilości odpadów zmieszanych
można wystawiać je w workach?
Wyposażenie nieruchomości w pojemnik jest obowiązkiem. Wystawianie odpadów
zmieszanych w workach jest dopuszczone w przypadku powstającej nadwyżki,
którą można wystawiać razem z pojemnikiem. Gromadzenie odpadów
zmieszanych w workach (zwłaszcza w okresie letnim i przy możliwym dostępie np.
zwierząt) nie zapewnia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i nie jest zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Małogoszcz.
14) Jak mogę pozbyć się skoszonej trawy, opadłych liści czy owoców?
Od 1 lipca 2016 r. odbierane będą odpady komunalne ulegające biodegradacji,
które można wystawiać w dniu przypadającym na odbiór odpadów zbieranych
w sposób selektywny w workach koloru brązowego, zakupionych we własnym
zakresie. Można również dostarczać odpady zielone do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zakruczu (teren Oczyszczalni Ścieków). Zaleca
się kompostowanie tego rodzaju odpadu w przydomowych kompostownikach.

15) Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów komunalnych?
Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością:
1) zabudowa jednorodzinna:
 zmieszane odpady komunalne – 1 raz w miesiącu;
 selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, tektura, tekstylia, tworzywa
sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające
biodegradacji – 1 raz w miesiącu;
 popiół - 1 raz w miesiącu w sezonie grzewczym tj. od listopada do maja;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku w formie tzw. wystawki
podczas mobilnej zbiórki;
 odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku w formie tzw. wystawki podczas
mobilnej zbiórki
 zużyte opony - 2 razy w roku w formie tzw. wystawki podczas mobilnej zbiórki
2) zabudowa wielolokalowa:
 zmieszane odpady komunalne – 2 razy w tygodniu;
 selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, tektura, tekstylia, tworzywa
sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające
biodegradacji – dwa razy w tygodniu;
 popiół - 1 raz w miesiącu w sezonie grzewczym tj. od listopada do maja;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku w formie tzw. wystawki
podczas mobilnej zbiórki
 odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku w formie tzw. wystawki podczas
mobilnej zbiórki;
 zużyte opony - 2 razy w roku w formie tzw. wystawki podczas mobilnej zbiórki;
UWAGA! Dokładne terminy odbioru odpadów komunalnych znajdują się
w zakładce harmonogram odbioru na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Małogoszczu - malogoszcz.pl w polu Gospodarka odpadami.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać pod nr
tel. 41 38 60 166 lub 41 38 60 103 lub osobiście w tutejszym Urzędzie
w pokoju 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

