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PODSTAWOWE INFORMACJE 

 
Miło nam poinformować Państwa, że w najbliższym okresie tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. MPO SITA Lublin Sp. 

z o.o. odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niemce. Aby ułatwić 

korzystanie z naszych usług przekazujemy poniżej kilka przydatnych informacji. 

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce mieszkańcy powinni pozbywać się odpadów 

komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych (zielonych) oraz popiołu wyłącznie przy pomocy pojemników do gromadzenia 

odpadów. W związku z tym odpady frakcji mokrej, biodegradowalne (zielone) oraz popiół odbierane będą wyłącznie z 

przeznaczonych do tego pojemników spełniających normy PN-840 (EN-840). Do gromadzenia odpadów frakcji suchej 

wykorzystywać można dowolne worki z tworzywa sztucznego, muszą one jedynie posiadać odpowiednią wytrzymałość 

uniemożliwiającą przypadkowe rozerwanie oraz powinny być transparentne (przeźroczyste), aby ułatwić wstępną weryfikację 

ich zawartości pod kątem zgodności z deklaracją o selektywnym gromadzeniu odpadów. Prosimy o oznakowanie pojemników 

na odpady biodegradowalne (zielone) napisem „odpady biodegradowalne”, a pojemniki na popiół napisem „popiół”. 

 

W dniu odbioru pojazdy zbierające odpady będą się poruszać po wszystkich drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i 

krajowych znajdujących się na terenie miejscowości objętych obsługą w danym terminie, od godz. 7.00. W przypadku osób w 

podeszłym wieku, inwalidów lub też obłożnie chorych istnieje możliwość odbioru odpadów bezpośrednio z posesji po uprzednim 

uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Niemcach. Prosimy o wystawienie odpadów do drogi będącej trasą przejazdu nie później niż 

o godz. 7.00. Wystawienie odpadów po przejechaniu pojazdu zbierającego odpady spowoduje nieodebranie ich z winy 

właściciela posesji. 

 

Odpady biodegradowalne (zielone) odbierane są w okresie od początku maja do końca listopada. Popiół odbierany jest w 

okresie od początku października do końca kwietnia. Odpady nietypowe takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, zużyte opony (z pojazdów osobowych, lub 

dostawczych do 3,5 T ładowności), przeterminowane chemikalia oraz popiół paleniskowy i skoszona trawa, a także liście w 

okresie letnim można bezpłatnie przekazać do punktu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (PSZOK) 

zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Niemcach na ulicy Przemysłowej 1, czynnego w każdą sobotę miesiąca w 

godz. od 8.00 do 14.00. W/w odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej. Prosimy o okazanie pracownikowi 

PSZOK-u dowodu wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.  

 

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania na rachunek bankowy 

Gminy Niemce BS 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 lub w drodze inkaso (inkasentami są sołtysi poszczególnych 

miejscowości) w terminie: 

do 15 lutego za I kwartał 2014 r. 

do 15 maja za II kwartał 2014 r. 

do 15sierpnia za III kwartał 2014 r. 

do 15listopada za IV kwartał 2014 r. 

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje można zgłaszać telefonicznie w Urzędzie Gminy Niemce pod numerem telefonu 

81 756 10 34. 


