Gmina Nowy Tomyśl
Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 600 , fax 61 44 22 754
e-mail urzad@nowytomysl.pl

1 lipiec 2013 rok

Szanowni mieszkańcy
Z dniem 1 lipca 2013 roku zaczyna obowiązywać nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Podmiotem odpowiedzialnym za
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Nowy Tomyśl będzie firma:
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Sp. z o.o
z siedzibą przy ul.E. Sczanieckiej 2
w Nowym Tomyślu
Zgodnie z nowymi zasadami
• odpady komunalne zmieszane odbierane będą dwa razy w miesiącu,
• odpady zbierane selektywnie szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne
będą odbierane raz w miesiącu
odpady zielone, odbierane będą w okresie od maja do końca września
dwa razy w miesiącu, a w pozostałym okresie raz w miesiącu
Obowiązki odbierającego odpady:
• odbieranie odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów,
• dostarczanie właścicielom nieruchomości worków do segregacji
odpadów,
• odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych,
• uprzątnięcie każdorazowo zanieczyszczeń powstałych w trakcie
załadunku odpadów,
• przekazywanie Gminie Nowy Tomyśl wykazu właścicieli nieruchomości,
którzy pomimo zdeklarowania segregacji odpadów nie prowadzą jej w
ogóle lub robią to w sposób nieprawidłowy,
• udostępnianie worków do selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości
w ilości odpowiadającej bieżącym i racjonalnym potrzebom.
Ponadto odbierający odpady ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub
uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli
nieruchomości, powstałych w w wyniku nieprawidłowego transportu i
opróżniania pojemnika. Natomiast nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia w przypadku gdy pojemnik nie posiada stosownych atestów i
nie spełnia przyjętych norm oraz gdy został przeciążony poprzez ubicie
wsadu, jego zamarzniecie lub załadowany został kamieniami, piaskiem,
żużlem czy popiołem

Obowiązki właścicieli nieruchomości:
• wyposażenie nieruchomości w pojemnik/pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych wg zasad przyjętych w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl
• prowadzenie segregacji odpadów komunalnych w przypadku jej
zadeklarowania,
• wystawianie
pojemników/worków
w
dniu
wyznaczonym
w
harmonogramie odbioru odpadów (z odpowiednim czasowym
wyprzedzeniem) przed posesję, umożliwiając odbierającemu odpady
swobodny do nich dojazd i załadunek,
• uiszczanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych ( zgodnie z opłatą
wyliczoną w deklaracji ) w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
przy ul. Poznańskiej 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1000 i
1015-1200 oraz 1215-1400, albo przelewem na rachunek bankowy Gminy
Nowy Tomyśl :
32 1020 4144 0000 6402 0166 5629
z dopiskiem w tytule: „opłata śmieciowa”.
lub u inkasentów - na terenach wiejskich inkasentami są wszyscy sołtysi - w mieście
Spółdzielnia Mieszkaniowa os. St.Batorego oraz ZGM sp z o.o ul. Komunalna 2

Przypominamy opłata za odbieranie odpadów
• zbieranych w sposób selektywny wynosi 8,00 zł miesięcznie od osoby
zamieszkującej w danym gospodarstwie domowym.
• zbieranych w sposób niesegregowany wynosi 12,00 zł miesięcznie od
osoby zamieszkującej w danym gospodarstwie domowym.
Ważne!
Opłaty należy dokonywać kwartalnie, pierwsza wpłata w terminie do dnia 15
sierpnia 2013 roku, a druga opłata w terminie do dnia 15 listopada 2013 roku.
W roku 2014 opłaty należy uiszczać w następujących terminach:
1 opłata do dnia 15 lutego 2014 roku,
2 opłata do dnia 15 maja 2014 roku,
3 opłata do dnia 15 sierpnia 2014 roku,
4 opłata do dnia 15 listopada 2014 roku.
Gmina, ani też Przedsiębiorstwo, nie będą wystawiały i rozsyłały „blankietów
wpłat, książeczek opłat” itp. dokumentów. Każdy mieszkaniec wnosi opłatę w
wyznaczonym terminie zgodnie ze złożoną deklaracją. Wnoszący opłatę do
kasy Urzędu otrzyma potwierdzenie zapłaty.

Ponadto,poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie zebrane w
gospodarstwie domowym odpady typu: papier i tektura, szkło, plastik
tworzywa sztuczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, baterie i akumulatory,
chemikalia, zużyte opony, metale, odpady zielone biodegradowalne, odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odzież i
tekstylia, możecie Państwo bezpłatnie oddać do punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (pszok), które zorganizowane będą na terenie Gminy
Nowy Tomyśl:
I punkt:

Przedsiębiorstwo Budowlane
„DOMBUD” Sp. z o.o
ul. E.Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl
czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do
18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00.
II punkt: zostanie zorganizowany na terenie Gminy Nowy Tomyśl w terminie
późniejszym o czym Państwa powiadomimy
Przeterminowane leki można dostarczać do aptek, które wyposażone zostały
w pojemniki do zbierania tego rodzaju odpadów. Ponadto zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny można oddać w sklepie, w którym kupujemy
nowszy model tego artykułu. Baterie można wrzucać do specjalnych
pojemników które znajdują się w palcówkach oświatowych i urzędach oraz w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa DOMBUD.
Dodatkowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzona przez operatora usługi
dwa razy do roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Odbiór odpadów
wielkogabarytowych będzie odbywać się poprzez odbieranie wystawionych
elementów bezpośrednio spod posesji Natomiast odbiór zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego będzie odbywać się poprzez dostarczanie
ww. odpadów do wyznaczonych mobilnych punktów zbiórki. Terminy zbiórek
podane zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.
Ważne!
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian wpisanych do
złożonej deklaracji danych właściciele nieruchomości mają obowiązek
zgłaszania ich w terminie 14 dni od daty gdy uległy one zmianie.
1. Wszelkie odpowiedzi na pytania lub wątpliwości w zakresie nowego
systemu gospodarowania odpadami można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 pod nr tel. 61 44
26 643 oraz 61 44 26 600 (centrala) od poniedziałku do piątku w
godzinach 7 30 do 15 30.

2. W kwestii dotyczącej spraw technicznych związanych z wywozem
odpadów można kontaktować się z Przedsiębiorstwem Budowlanym
„DOMBUD” Sp. z o.o ul. E. Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61
44 24 430 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 oo do 15oo
e-mail odpady@dombud-nt.pl
Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami można znaleźć na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
(www.nowytomysl.pl ) w zakładce „Podatek śmieciowy”.
Zasady segregacji odpadów obowiązujące na terenie Gminy Nowy
Tomyśl.
PAPIER I TEKTURA (worek niebieski)
Co wrzucamy:
– papier szkolny i biurowy,
– suche gazety, czasopisma,
– książki, zeszyty
– opakowania tekturowe, tektura falista, kartony
Czego nie wrzucamy:
– papieru samokopiującego, kalki,
– zabrudzonego, zatłuszczonego papieru po maśle, margarynie,
– tapety, worków po cemencie, gipsie,
– środków higieny osobistej (np. pampersy),
– opakowań po mleku, sokach itp.,
– papieru woskowego.
TWORZYWA SZTUCZNE (worek żółty)
Co wrzucamy:
– zgniecione puste butelki po napojach oraz nakrętki,*
– zgniecione opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach,
– woreczki foliowe oraz reklamówki,
– plastikowe opakowania po żywności (po jogurtach, margarynach,
śmietanach),
– plastikowe koszyczki.
– puszki po napojach i konserwach
Czego nie wrzucamy:
– butelek i pojemników z zawartością,
– plastikowych zabawek,
– opakowań po lekach,
– części samochodowych,
– opakowań po olejach i smarach,
– opakowań po farbach i lakierach,

– opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin.
*nakrętki z opakowań należy odkręcić

SZKŁO (worek zielony)
Co wrzucamy:
– butelki po napojach,
– opakowania po żywności (np. słoiki bez nakrętek),
– opakowania po kosmetykach.
Czego nie wrzucamy:
– opakowań po lekarstwach, termometrów
– szkła okiennego i zbrojeniowego,
– porcelany, fajansu, ceramiki, kryształów,
– szyb samochodowych, luster ,
– świetlówek i żarówek,
– szkła gospodarczego (np. naczynia żaroodporne, miski),
– lamp, reflektorów
ODPADY ZIELONE (worek czarny)
Co wrzucamy
– skoszoną trawę,
– liście, chwasty,
– drobne gałązki,
– rośliny doniczkowe,
– inne odpady roślinne
Czego nie wrzucamy:
– padliny i resztek mięsa oraz kości
– ziemi, kamieni i piasku,
– popiołu

