
INFORMACJA 

Nowe PRZEPISY I OBOWIĄZKI 

Gminny system odbioru odpadów komunalnych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.  

Nowe obowiązki wynikają ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku  

w gminach i mają zasięg ogólnopolski. 

Od 1 stycznia 2013 r. zaczął również obowiązywać nowy regulamin utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Dynów. 

ZASADY OBOWIĄZYWANIA NOWEGO SYSTEMU 

- System obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Gminy  Dynów. System 

obejmuje więc wszystkich mieszkańców gminy. 

- Gmina określiła rodzaje odpadów i sposób ich zbierania oraz zorganizuje odbiór odpadów 

komunalnych. Terminy wywozu odpadów komunalnych będą zgodne z regulaminem utrzymania 

czystości i porządku w gminach i zostaną podane w harmonogramie odbioru odpadów w późniejszym 

terminie. 

WAŻNE 

Do dnia 15 marca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy 

Dynów MA OBOWIĄZEK złożenia DEKLARACJI, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W miarę możliwości druki deklaracji będą dostarczone 

właścicielom nieruchomości za pośrednictwem szkół, sołtysów. W przypadku nie otrzymania druku 

deklaracji dostępne będą one u sołtysów, Urzędzie Gminy w Dynowie oraz udostępnione na stronie 

internetowej  http://gmina.dynow.pl 

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w GMINIE DYNÓW będzie 

naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty 

przyjętej Uchwałą Nr XVIII (97) 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.  

Rada Gminy Dynów uchwaliła dwie stawki opłaty. 

 Jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że nie będzie prowadził segregacji  

i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane – stawka opłaty wyższa 14 zł od osoby 

miesięcznie, 

 Jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje i będzie prowadził selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych  stawka opłaty niższa 7 zł od osoby. 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej oblicza samodzielnie wysokość opłaty za śmieci wypełniając 

deklarację biorąc pod uwagę faktyczną liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości i stawkę 

opłaty, która będzie odzwierciedleniem jego preferencji postępowania z odpadami tzn. czy będzie 

segregował czy nie. 

Wzór obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami (nieruchomości zamieszkałe): 

 

liczba                 X         stawka opłaty               =           wysokość miesięcznej 

           mieszkańców                     (wyższa lub niższa)                            opłaty za śmieci 



 

 W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy zobowiązany 

jest, w drodze decyzji określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki: w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze , biorąc pod uwagę stawkę wyższą 

tj. 14 zł od osoby. 

MIESIĘCZNĄ OPŁATĘ należy wnosić bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,  

w którym istnieje obowiązek ponoszenia opłaty. Termin wniesienia pierwszej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi upłynie 15 lipca 2013 r. Jest to pierwszy miesiąc 

funkcjonowania nowego systemu. 

(W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo uiścił ja w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy, określa, w drodze decyzji, wysokość zaległości z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.) 

DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ŚMIECI: 

Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. 

składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i 

wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. 

Segregacja i recykling odpadów pozwala na: 

- przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, 

- oszczędzanie miejsca na składowanie, 

- ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, 

- ograniczenie zużycia surowca naturalnego, 

- oszczędzanie zużycia energii, 

- ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery, 

- ograniczenie ilości odpadów i ścieków. 

- kto segreguje płaci dużo mniej 

W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie 

gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko, ale również oszczędzi nasze wydatki.   

Informacje o rodzajach odpadów jakie będą odbierane od mieszkańców za poniesiona opłatę,  

a także o sposobie segregacji na terenie Gminy Dynów zostaną przekazane w późniejszym terminie 

 

 

 



INFORMACJA 

 DOTYCZĄCA KOMPOSTOWNIKA 

 

Jak zrobić kompostownik? 

Kompostownik jest idealnym sposobem z jednej strony na wykorzystanie odpadków organicznych,  

z drugiej na przygotowanie naturalnego i efektywnego nawozu. Kompostownik tworzymy zbijając ze sobą 

w kształt kwadratu o wymiarach 2x2m (lub mniejszym, jeżeli nie ma potrzeby tak dużego 

kompostownika), warto zadbać o dopływ powietrza do dna kompostownika, więc zbita skrzynia powinna 

mieć przerwy między deskami. Wysokość kompostownika może mieć od kilkudziesięciu centymetrów do 

nawet metra. Nie warto robić wyższych kompostowników, gdyż trudniej nam będzie mieszać ich 

zawartość. 

         Na dno kompostownika warto położyć całe gałęzie przysypane później ziemią lub torfem, aby 

dodatkowo umożliwić dostęp powietrza, podczas, gdy torf pomoże zatrzymywać substancje organiczne 

przed wsiąkaniem do gleby. Potem możemy wrzucać już zbędne odpady. 

        Jeżeli kompostownik jest nowy, warto dodać do odpadków trochę dojrzałego kompostu z drugiego 

kompostownika (na przykład od sąsiada), lub zastosować preparat z odpowiednimi szczepami bakterii. 

 
 

Co można kompostować? 

 

- opadłe liście 

- skoszona trawa (po wrzuceniu warto ją wymieszać z pozostałą częścią kompostu) 

- odchody zwierzęce 

- resztki z kuchni - herbata, kawa, warzywa (bez mięsa!), obierki warzyw (bez cytrusów) 

- owoce opadłe z drzew 

- czysty papier i tektura (bez farby) 

- popiół z kominka lub grilla 

- chwasty 

 

Utrzymywanie kompostownika 

 

Przy sprzyjających warunkach z odpadków organicznych wyrzuconych do kompostownika po 8-12 

miesiącach powstaje jednolita brązowa próchnica idealna do nawożenia ogródka, a nawet roślin 

doniczkowych. Ważne jest jednak, żeby odpowiednio zadbać o kompostownik, aby zachodzące w nim 

procesy przebiegały wystarczająco efektywnie. 

 

Przede wszystkim, powinniśmy co 2 miesiące mieszać zawartość kompostownika, co umożliwi dopływ 

tlenu oraz zapewni dotarcie mikroorganizmów do wszystkich warstw kompostu. Nie należy też mylić 

procesów próchnicznych z gniciem. Jeżeli w kompoście wyczuwamy zapach zgnilizny, znaczy to, że 



kompost jest zbyt wilgotny i powinniśmy go mieszać częściej. Z drugiej strony, jeżeli kompost jest zbyt 

suchy, należy go polać wodą. 

 

Na zimę warto przykryć kompostownik folią, żeby temperatura nie spadła w nim poniżej zera. Przykryty 

kompostownik nadal będzie pracował zimą, choć już wolniej. 

 

Regulacje prawne. 

Kwestie prawne reguluje Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 

690 z późn. zm. który w § 36 wskazuje szczegółowe warunki lokalizacji tego typu rządzeń:  

 

„1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń 

sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:  

 

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów 

produktów spożywczych - 15 m,  

 

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.  

 

2.W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-

gospodarczych, o których mowa w ust.1, powinny wynosić co najmniej:  

 

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym 

nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,  

 

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.  

 

3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc 

większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o 

pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:  

 

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,  

2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m,  

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.”.  

 

Z powyższego wynika, że kompostownik (mały – do 10 m3), powinien znaleźć się w odległości nie 

mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu. Większy kompostownik (do 50 m3), to już 

konieczność odsunięcia go aż 30 m od domu sąsiada, jednak odległość od granicy działki pozostaje ta 

sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


