System Gospodarki
Odpadami w Gminie
Dukla

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW
Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Dukli z
dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obecnie obowiązujące
ceny to:
• 22 zł w przypadku posiadania kompostownika;
• 24 zł w przypadku jego braku;
• 72 zł opłata podwyższona przy braku segregacji odpadów
Opłatę należy uiszczać co dwa miesiące, do 10 dnia miesiąca.

Co składa się na tę cenę?
• odbiór odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od
mieszkańców, ich transport i zagospodarowanie;
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych raz do roku sprzed posesji;
• obsługa administracyjna systemu;
• funkcjonowanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
w Dukli.

Dlaczego rosną opłaty?
• wzrost opłaty marszałkowskiej, a co za tym idzie zwiększenie
kosztów składowania odpadów;
• ograniczenie czasu magazynowania odpadów do jednego roku;
• zakaz składowania frakcji energetycznej;
• niewystarczająca ilość instalacji przy wciąż rosnącej ilości
odpadów;
• konieczność dostosowania instalacji do nowych wymogów np.
monitoringu wizyjnego.

Dlaczego rosną opłaty?
System gospodarowania odpadami w gminie musi być
systemem samofinansującym się tzn. opłaty uiszczane przez
mieszkańców nie mogą być przez gminę wydatkowane na
inne cele, niż te związane z gospodarką odpadową, muszą
jednak, wystarczać na wszystkie wydatki z tym związane.
Nie ma także możliwości finansowania tych zobowiązań z
innych źródeł.

DEKLARACJE
Na terenie Gminy Dukla obowiązuje zasada, że oplata za odpady
naliczana jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Każdy właściciel nieruchomości musi złożyć deklarację, w której
informuje ile osób zamieszkuje na danej posesji lub w
mieszkaniu. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a
także w ciągu 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

DEKLARACJE
Nieuczciwe praktyki(zaniżanie liczby mieszkańców)
mają wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie
odpadami. Gdy śmieci przybywa, a wpływy z opłaty
za wywóz i zagospodarowanie odpadów nie rosną,
koszty trzeba przerzucić na tych, którzy są
zarejestrowani w systemie i uczciwie płacą swoje
należności.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Odpady problemy
można oddać do
Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów
Komunalnych w
Dukli.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
inne odpady niebezpiecznenp. zużyte oleje silnikowe, farby, kleje,
rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne

odpadowa papa –

(usługa
bezpłatna do 100 kg rocznie od nieruchomości)

opony – (usługa bezpłatna do 8 szt. od
nieruchomości rocznie)

materiały izolacyjne

odpady wielkogabarytowe

odbierane odpady
odpady budowlane –

(usługa
nieodpłatna do 200 kg rocznie od nieruchomości)

odpady biodegradowalne

zużyte elektroodpady

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
PAPIER
- pojemnik/worek niebieski

WRZUCAMY:
* opakowania z papieru i tektury,
* gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery,
tekturę, czysty papier, kartony itp.
NIE WRZUCAMY:
* pampersów i podpasek,
* kartonów po mleku i napojach,
* artykułów higienicznych, tapet (jest na nich
stary klej), zabrudzonego papieru itp.

https://www.eci.com.pl/pojemniki-na-odpady/317-317-pojemniki-do-segregacji-odpadow.html

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
SZKŁO
- pojemnik/worek zielony
WRZUCAMY:
* opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj.
butelki, słoiki, itp. wolne od zanieczyszczeń
metalami i tworzywami
NIE WRZUCAMY:
* luster i szkła zbrojonego,
* fajansu i porcelany,
* zużytych żarówek,
* lamp jarzeniowych,
* szkła nietłukącego typu
Duralex, Arcoroc, Vereco

http://mpoird.zagan.pl/pojemniki-na-odpady/

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
pojemnik/worek żółty
WRZUCAMY:
* butelki typu PET, opakowania po płynach i napojach,
opakowania po płynach i chemii gospodarczej,
plastikowe worki, torebki, folie i reklamówki, plastikowe
pojemniki i koszyki po owocach, plastikowe nakrętki,
* puszki aluminiowe po napojach, folie aluminiowe,
drobny złom, puszki z blachy, stalowej kapsle z butelek,
pokrywki ze słoików, żeliwne garnki.
NIE WRZUCAMY:
* pojemników po produktach lekarskich, styropianu,
* puszek po farbach i lakierach, pojemników po
aerozolach,
* opakowań po olejach silnikowych,
* papieru i tektury,
* pampersów,
* baterii.

http://www.binbox.pl/About/117_58_jak-segregowac-odpady.aspx

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
POPIOŁY
- worek popielaty (zakupiony u
przedsiębiorcy odbierającego odpady z
terenu Gminy Dukla)
WRZUCAMY:
* popioły i żużel piecowy
NIE WRZUCAMY:
* gorących popiołów i żużli!!
Popioły można także przywieźć na GPSZOK w
Dukli – obowiązuje opłata 0,70 gr/kg
https://ekofabryka.com.pl/produkt/blachman-ash-120/

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA
ODPADY NIESEGREGOWANE
- pojemnik/worek np. czarny
WRZUCAMY:
*pozostałe odpady, które nie podlegają segregacji
wrzucamy do worka czarnego lub pojemnika, a są to
m.in. :
*pampersy, waciki, ręczniki papierowe,
*odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są
opakowaniami,
*ceramika,
*przedmioty wykorzystywane do utrzymania
czystości, i higieny osobistej,
*zabrudzony papier opakowaniowy, itp.
NIE WRZUCAMY:
*odpadów podlegających segregacji

https://www.homebook.pl/produkty/37905578/dla-domu-ogrod-i-taras-narzedzia-ogrodnicze-kosze-i-pojemniki-na-odpady-kosz-i-pojemnik-na-odpady-klarstein

ZBIÓRKA GABARYTÓW
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Gmina Dukla raz do roku, po
wcześniejszym zgłoszeniu odbiera odpady
wielkogabarytowe sprzed posesji. Zbiórce podlegają:
• odpady wielkogabarytowe (np. sofy, meble,
materace, dywany, okna, drzwi, rowery);
• zużyty elektrosprzęt (np. lodówki, pralki,
telewizory, laptopy, suszarki, odkurzacze);
• zużyte opony (od samochodów osobowych, w
ilości do 4 szt. od nieruchomości).

https://starogard.pl/wiosenna-zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych-skorzystaj-i-pozbadz-sie-zbednych-rzeczy-73656/

Ile odpadów produkujemy?
3500
2 920,26

ilość odpadów [Mg]

3000
2500

2 738,77
2370,52

2 762,73

2525,09

2 587,96

2650,89

2019

średnia

2000
1500
1000
500
0
2014

2015

2016

2017

2018

rok

Średnio w ciągu roku z terenu Gminy Dukla odbieranych jest 2650,89 Mg odpadów, co w przeliczeniu na
jedną osobę zarejestrowaną w systemie daje nam 226,42 kg odpadów rocznie.

Jak produkować mniej odpadów?
wybierajmy produkty na wagę- to pozwoli nam wziąć
dokładnie tyle produktów, ile potrzebujemy. Dzięki temu
zminimalizujemy ilość zmarnowanego jedzenia.

ograniczmy używanie produktów
jednorazowego użytku np. jednorazowych kubeczków

ograniczajmy opakowania - nie kupujmy warzyw i

używajmy dzbanka z filtrem – ograniczmy tym samym

owoców w siatkach, pudełkach, korzystajmy z toreb
wielokrotnego użytku

kupowanie wody w plastikowych butelkach

kupujmy rzeczy w dużych opakowaniach –
dzięki temu wyrzucamy mniej opakowań
źródło: http://ekologika.edu.pl/12-sposobow-na-ograniczenie-ilosci-odpadow/

