SZANOWNI PAŃSTWO!
W związku z rozwiązaniem się ZM GOAP, Gmina Kleszczewo począwszy od 1 stycznia 2022 roku będzie
samodzielnie wykonywać zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.

CO MUSIMY ZROBIĆ JESZCZE W 2021 roku?
1. DO KOŃCA ROKU KORZYSTAMY Z DOSTĘPNYCH USŁUG
Bieżące opłaty należy uiszczać, do grudnia 2021 roku włącznie, na konto ZM GOAP – pamiętajmy także,
aby na to konto wpłacić również ewentualne zaległości, dotyczące okresu świadczenia usług przez ZM
GOAP. Do końca 2021 roku korzystamy z wszystkich dostępnych usług.
2. SKŁADAMY NOWĄ DEKLARACJĘ DO URZĘDU GMINY W KLESZCZEWIE
Zmiana, która będzie obowiązywała od 2022 roku wymaga złożenia już teraz nowej DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Aby ułatwić spełnienie tego obowiązku przesyłamy Państwu druk deklaracji w wariancie podstawowym, tj. dotyczącym nieruchomości
zamieszkałych. Pozostałe formularze (dla nieruchomości niezamieszkałych – dotyczy głównie przedsiębiorców, mieszanych – zamieszkałych z funkcją gospodarczą oraz rekreacyjnych), a także formularze załączników (w przypadku współwłasności, rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny) są dostępne
na stronie Internetowej Gminy, jak również w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełnione deklaracje prosimy
dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki do Urzędu Gminy osobiście, za pośrednictwem
poczty tradycyjnej, bądź też poczty elektronicznej z wykorzystaniem profilu ePUAP. Mając na względzie
konieczność sprawnego przeprowadzenia akcji składania deklaracji przewidujemy możliwość przekazania wypełnionych deklaracji pracownikom Urzędu Gminy w trakcie dyżurów, które będą miały miejsce we
wszystkich sołectwach gminy wg załączonego harmonogramu:

HARMONOGRAM ODBIORU DEKLARACJI W SOŁECTWACH
DATA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA

15.11.2021

poniedziałek

16.00-19.00

Kleszczewo

Urząd Gminy

16.11.2021

wtorek

17.00-19.00

Komorniki
Gowarzewo

Karczma pod Dębami
Strażnica OSP

17.11.2021

środa

17.00-19.00

Tulce

Budynek Nad Stawem

18.11.2021

czwartek

17.00-19.00

Krzyżowniki/Śródka
Markowice

Strażnica OSP
Salka wiejska

19.11.2021

piątek

16.00-18.00

Nagradowice

Salka PHR

20.11.2021

sobota

09.00-10.30
10.45-12.15
12.30-14.00

DEKLAROBUS
Bylin
Tanibórz
Szewce

przy stawie
przy placu zabaw
przy placu zabaw

22.11.2021

poniedziałek

16.00-19.00
17.00-19.00

Kleszczewo
Poklatki

Urząd Gminy
Salka wiejska

23.11.2021

wtorek

17.00-19.00

Krerowo

Salka katechetyczna

25.11.2021

czwartek

17.00-19.00

Zimin

Salka wiejska

26.11.2021

piątek

17.00-19.00

Gowarzewo
Tulce

Strażnica OSP
Hala Sportowa

3. KUPUJEMY POJEMNIKI NA ODPADY
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych – koloru czarnego lub grafitowego oraz na bioodpady – koloru brązowego (wskazany pojemnik wyposażony w system wentylacji). Do gromadzenia odpadów selektywnych w zabudowie
wielorodzinnej należy zapewnić pojemniki (na papier – niebieskie, metale i tworzywa sztuczne – żółte,
szkło – zielone). Odpady selektywne w zabudowie jednorodzinnej są gromadzone w workach, które podobnie jak to jest dotąd, będą dostarczane przez wykonawcę usługi w ramach uiszczanej opłaty. Wielkość i liczba pojemników musi być zgodna z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Kleszczewo i być dostosowana do ilości produkowanych odpadów, tak aby nie dopuszczać do
przepełnienia pojemników.

JAKI BĘDZIE SYSTEM ODBIORU ODPADÓW
W 2022 r.

Nowy system to kontynuacja tego, co zostało wypracowane w ostatnich latach w gronie 9 gmin
tworzących Związek Międzygminny. Wprowadzone zmiany są spowodowane dostosowaniem systemu
do obowiązujących od niedawna nowych przepisów, bądź też mają na celu ograniczenie wzrostu opłat.
Od początku 2022 roku Urząd Gminy będzie odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Po stronie mieszkańców pozostanie, tak jak dotąd, zgodne z obowiązującymi zasadami postępowanie
z odpadami oraz terminowe wnoszenie opłat na pokrycie kosztów usług. Oto garść najistotniejszych
informacji:
1. SPOSÓB USTALANIA I WYSOKOŚĆ OPŁAT
Nie ulega zmianie sposób ustalania opłaty i podobnie jak dotąd będzie ona naliczana od każdej osoby
zamieszkującej posesję. Na podstawie dotychczasowych uwarunkowań, wstępnie stawkę ustalono na
poziomie 28 zł od mieszkańca. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, które będą kompostować bioodpady we własnym kompostowniku powyższa opłata
będzie niższa o 2 zł od osoby (dotąd 2 zł bonifikaty dotyczyło posesji). Przewidziana jest także ulga
dla rodzin wielodzietnych (powyżej 2+3), takie rodziny zapłacą nie więcej niż 140 zł. Stawki dla posesji
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz od działek rekreacyjnych są naliczane w sposób odrębny. Obowiązujące stawki są uwidocznione w deklaracjach. O ewentualnej korekcie
właściciele posesji zostaną powiadomieni indywidualnie – zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością
ponownego składania deklaracji.
2. TERMINY UISZCZANIA OPŁAT
Od 2022 roku nadal będą obowiązywać dotychczasowe zasady wnoszenia opłat do 15 każdego miesiąca z góry za bieżący miesiąc. Każda osoba, na którą zostanie złożona deklaracja otrzyma indywidualne
konto bankowe, na które będzie wnosić opłaty.
3. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
Właściciele posesji otrzymają w terminie do końca bieżącego roku nowy harmonogram odbioru odpadów. Częstotliwość odbioru niektórych frakcji uległa korektom w stosunku do obowiązujących, co ma na
celu ograniczenie wzrostu wysokości opłat.
Brak możliwości, przynajmniej na początkowych etapie, odbioru wystawek.
4. PSZOK
Mieszkańcy naszej gminy będą nadal mogli wozić wysegregowane odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rabowicach, ul. Świerkowa 17.
5. REGULACJE PRAWNE
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami, który zacznie funkcjonować
na terenie gminy Kleszczewo od 1 stycznia 2022 r. znajdą Państwo na stronie internetowej www.kleszczewo.pl (zakładka Gospodarka odpadami), a także na bip.kleszczewo.pl .
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 8176 017/020/033,
wew. 121 lub 124, a także pod adresem e-mail: odpady@kleszczewo.pl.

UWAGA: Wszystkie deklaracje złożone do ZM GOAP ulegają wygaszeniu AUTOMATYCZNIE
z dniem 31 grudnia 2021 r.

Mając na względzie sprawne przygotowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, pragnę
zwrócić się do Państwa z prośbą o terminowy zwrot wypełnionych deklaracji. Ze względu na duży zakres
zmian w gospodarce odpadami w aglomeracji poznańskiej, sugeruję na ile to możliwe, pilne zajęcie się
zabezpieczeniem pojemników do gromadzenia odpadów.

Bogdan Kemnitz
Wójt Gminy Kleszczewo

