
Informator

o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Czastary
Kto  powinien  wypełnić  deklarację  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Formularz deklaracji wypełnia właściciel:

• nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej położonej na terenie gminy
Czastary, na której powstają odpady komunalne;

• nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, czyli tzw.
nieruchomości mieszanej;

• od  1  stycznia  2016  r.  deklarację  wypełnia  również  właściciel
nieruchomości,  na  której  znajduje  się  domek  letniskowy,  lub  innej
nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanej jedynie przez część roku.

Gdzie można pobrać deklarację ?

• ze strony internetowej pod adresem www.czastary.pl

• w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Czastarach ul. Wolności 29, 98-
410 Czastary I piętro pokój 15

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć deklarację ?

Deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
można:

• złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Czastarach, lub

• przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Czastarach,
ul. Wolności 29, 98-410 Czastary, lub

• przesłać  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej,  jako  e-
deklarację.

Należy pamiętać, że w przypadku:

• zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  (np.
rozpoczęcie zamieszkiwania w nowym domu pod nowym adresem);

• powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

http://www.czastary.pl/


• zmiany  danych  będących  podstawą  do  naliczenia  wysokości  należnej
opłaty;

• właściciel  nieruchomości  winien  w terminie  14 dni  od dnia  zaistnienia
zmiany złożyć nową deklarację. 

Co  kryje  się  pod  pojęciem  nieruchomości  zamieszkałej,
niezamieszkałej i mieszanej ?

• nieruchomość ZAMIESZKAŁA - należy przez to rozumieć nieruchomość,
na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  a  więc  nieruchomość,  na  której
człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek, itp.;

• nieruchomość  NIEZAMIESZKAŁA  -  rozumie  się  przez  to  nieruchomość
służącą  innej  funkcji  niż  mieszkalna,  tj.  działalności  takiej  jak  na
przykład:

· publiczna (szkoły, urzędy itp.),

· gospodarcza (usługowej, produkcyjnej, handlowej i innej),

· społeczna (dom opieki społecznej, internat, zakład karny itp.), a także

· cmentarze,

· targowiska,

· bary, puby, restauracje, itp.,

· tereny specjalne (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, itp.);

nieruchomość  MIESZANA  -  rozumie  się  przez  to  nieruchomość  w  części
zamieszkałą, a w części niezamieszkałą.

Co oznacza selektywna zbiórka odpadów komunalnych i czy każdy ma
 obowiązek selektywnego zbierania odpadów ?

Selektywna zbiórka to  nic  innego jak wydzielanie  ze zmieszanych odpadów
komunalnych wskazanych rodzajów odpadów (m.in.  surowców wtórnych lub
odpadów  wymagających  specyficznych  metod  unieszkodliwiania  i
przetwarzania) i zbieranie ich do specjalnie przeznaczonych na nie pojemników.
Zgodnie z uchwalonym regulaminem czystości  i  porządku na terenie Gminy
Czastary selektywnej zbiórce podlegają:

• papier;

• tworzywa sztuczne;

• złom metali;

• szkło kolorowe;

• szkło bezbarwne;

• opakowania wielomateriałowe;

• odpady ulegające biodegradacji  - głównie odpady zielone z pielęgnacji
terenów zieleni, ogrodów, itp.;

• meble i inne odpady wielkogabarytowe;

• odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  z  remontów  prowadzonych
samodzielnie;



• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

• zużyte opony;

• odpady niebezpieczne inne niż przeterminowane leki i  zużyte baterie i
akumulatory, w tym chemikalia;

• zużyte baterie i akumulatory;

• przeterminowane leki;

• zużle i popioły pochodzące z procesów spalania.


