
  

Szanowni Mieszkańcy 

Gmina Zawichost podobnie jak pozostałe samorządy w Polsce została zobowiązana do zorganizowania nowego systemu odbioru 
i utylizacji odpadów stałych, czyli śmieci. Zostały podjęte uchwały regulujące gospodarkę odpadami w naszej gminie. Kolejnym etapem 
było obowiązkowe składanie przez mieszkańców, oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Gmina Zawichost po przeprowadzeniu przetargu na  
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz  
wskazanych przez zamawiającego z terenu Gminy Zawichost wybrała ofertę PGKiM Sandomierz. 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   w Sandomierzu  
ul. Przemysłowa 12, 27- 600 Sandomierz tel. (015)832 28 44 
 
Firma PGKiM od 01.07.2013 rozpoczęła dostarczanie pojemników do nieruchomości, które złożyły deklarację. Na chwilę obecną 
większość nieruchomości została w nie zaopatrzona. Są jednak miejsca, gdzie pojemniki w dalszym ciągu nie zostały podstawione. Dzieje 
się to na skutek wielu czynników: błędów w deklaracjach, nieznajomości terenu gminy przez PGKiM, nieobecności mieszkańców 
nieruchomości, utrudnionego dostępu do niektórych nieruchomości, trudności z kupnem pojemników przez firmę PGKiM i innych. 
Stanowiło to ogromne wyzwanie logistyczne więc błędy oraz pomyłki były nieuniknione. W związku z powyższym zwracamy  
się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Urzędu Miasta  i Gminy Zawichost  w przypadku gdy deklaracja została złożona a pojemniki  
w dalszym ciągu nie zostały dostarczone do nieruchomości. Proszę dzwonić pod numer tel. 15 8 364 115, wew. 27, lub zgłaszać  
się do UMiG Zawichost, ul. Żeromskiego 50  pokój nr 17. Sprawę prowadzi podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony 
środowiska Marcin Borkowski. 

Podczas odbioru pojemników od firmy PGKiM każdy otrzymywał harmonogram wywozu śmieci. W harmonogramie zostały 
wypisane miejscowości oraz terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Aby zbiórka przebiegała bezproblemowo mieszkańcy 
muszą w wyznaczonych terminach wystawić odpowiedni rodzaj odpadów w miejsce łatwo dostępne dla operatorów zajmujących  
się zbiórką.  Osoby, które zamieszkują samotnie, a nie są w stanie samodzielnie wystawiać pojemnik proszone są o zgłoszenie tego faktu  
do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wraz z oświadczeniem i dokumentacją potwierdzającą stan zdrowia uniemożliwiający 
wystawianie pojemnika/ pojemników przed teren własnej posesji. 

Operatorowi przysługuje prawo do kontroli zawartości pojemników. Jeśli stwierdzi  on nieprawidłowości, czyli jeśli w odpadach 
tzw. „suchych”(segregowanych) będą znajdowały się odpady tzw. „mokre” (niesegregowane) fakt ten zostanie zgłoszony do Urzędu.  
W dalszej kolejności będzie to skutkowało zakwalifikowaniem takich odpadów do zbieranych w sposób nieselektywny oraz 
podwyższeniem opłaty do takiej jak w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny. 

Aby taka sytuacja nie nastąpiła prosimy mieszkańców o przestrzeganie norm segregacji według dołączonej broszury  
w której są także wyjaśnione inne aspekty w tym najważniejszy, że nazwy „SUCHE”, „MOKRE”  wcale nie muszą się odnosić  
do odpadów które są de facto suche, lub mokre np. odpady z remontów jak ścianka gipsowa, jest odpadem który należy wrzucić  
do pojemnika na odpady „MOKRE” a przy większej ilości odpadów budowlanych należy zamówić odpowiedni pojemnik do ich wywozu. 

Nieruchomości o utrudnionym dostępie 

Została stworzona i zweryfikowana przez UMiG Zawichost oraz PGKiM Sandomierz lista nieruchomości o utrudnionym dostępie  
z których odbiór odpadów będzie przeprowadzał ZGKiM Zawichost (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zawichost). 

 

PSZOK - czyli PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Na terenie Gminy Zawichost planowane jest powstanie PSZOK. Zostanie on zlokalizowany przy ul. Polnej. 
 



PSZOK – to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Zawichost bezpłatnie będą mogli przywieźć i zostawić wytwarzane przez siebie, 
selektywnie zebrane odpady komunalne. Punkt będzie czynny w określonych dniach tygodnia i o określonych godzinach.  
Nad prawidłowością funkcjonowania Punktu czuwał będzie pracownik, który przyjmie odpady, pomoże w przypadku trudności, udzieli 
rady. 

Jakie rodzaje odpadów będzie można zawieźć do PSZOK?  

Między innymi będą to: 

- opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe; 

- odpady wielkogabarytowe (np. szafy, stoły, fotele, łóżka itp.); 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stary i zużyty sprzęt RTV i AGD; 

- drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale; 

- zużyte baterie i akumulatory; 

- przeterminowane leki; 

- opakowania po środkach ochrony roślin, 

- opony. 

Punkt PSZOK nie przyjmie odpadów zmieszanych. 
Szczegółowa lista przyjmowanych odpadów zostanie podana w regulaminie PSZOK i będzie umieszczona w widocznym miejscu  
na terenie PSZOK, a także zamieszczona w ogłoszeniach już po powstaniu Punktu. 
 
Opłaty 
Drodzy Mieszkańcy. Wysokość stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą  od każdego mieszkańca. Nie jest opłatą  
za pojemność pojemnika na śmieci. Przypominamy, że stawka przyjęta i uchwalona dla naszej gminy to: 
7 zł miesięcznie od osoby w przypadku selektywnej zbiórki śmieci, czyli  na „SUCHE” (selektywne) 
12 zł miesięcznie od osoby w przypadku niesegregowanych śmieci czyli tzw. „MOKRYCH” (niesegregowane, zmieszane) 
Z powyższych opłat zwolnione są szóste, siódme i kolejne osoby zamieszkujące w jednej nieruchomości. 
Powyższe opłaty wszyscy mieszkańcy muszą wnosić sami (bez wezwania), zgodnie ze złożoną przez siebie deklaracją do 15 dnia 
każdego miesiąca. 

Opłat można dokonywać:  

Ø W Banku Spółdzielczym w Zawichoście 
Ø W kasie w budynku Urzędu i Miasta Gminy Zawichost pokój nr 13. 
Ø Przelewem na rachunek Gminy Zawichost Nr: 33 9429 0004 2001 0100 1531 0001 

Od osób które nie wniosą powyższej opłaty w wymaganym terminie, będzie ona egzekwowana w takim samym trybie i postępowaniu  
jak podatki. 

BRAK DEKLARACJI 

Osoby, które nie złożyły deklaracji będą miały naliczoną opłatę według stawki wyższej, czyli 12 zł za osobę miesięcznie  
na drodze decyzji administracyjnej. Opłaty te będą naliczane od 01.07.2013 roku. Osoba która nie złożyła deklaracji nie otrzyma także 
pojemnika na śmieci.  

W myśl ustawy o odpadach każdy mieszkaniec produkuje odpady komunalne. W związku z czym takie nieruchomości będą 
kontrolowane pod kątem nielegalnego składowania odpadów, będą powiązywane z tworzeniem dzikich wysypisk śmieci oraz  
ze spalaniem śmieci. Wszystkie takie praktyki stanowią łamanie prawa i grożą za nie mandaty karne w wysokości 500 zł  
a w przypadku trafienia sprawy do sądu karą grzywny do 5000 zł. 

UWAGA ! 
W dalszym ciągu Urząd Miasta i Gminy Zawichost czeka na deklaracje od mieszkańców. Osoby, które 
złożą deklaracje, będą miały naliczoną opłatę, którą zdeklarowały a nie opłatę według stawki wyższej. 


