
I N F O R M A C J A  

dla mieszkańców Miasta i Gminy Łasin  

o organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi 

w nowym systemie obowiązującym od 1 lipca 2013 roku. 

 

 Informujemy, że  Wykonawcą usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 

okres od  1 lipca 2013 r. do 31.grudnia  2014 r. został wyłoniony w trybie przetargu 

nieograniczonego : Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „ PUM’  Sp. z o.o. w Grudziądzu, który 

świadczyć będzie usługi  odbioru i zagospodarowania odpadów za kwotę :  

998.780,40 zł 

 

Celem zapewnienia  płynności  przejścia ze starego systemu gospodarki odpadami na nowy system 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz aby  zachować niezawodność 

organizacyjną  przyjęto następujący zakres wdrażania nowego systemu: 

1. W miesiącach lipiec i sierpień 2013 roku odpady gromadzone przez mieszkańców 

składowane i odbierane będę w imieniu PUM Grudziądz  przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej na zasadach obowiązujących sprzed 1 lipca br.. 

2. W tym okresie PUM- Grudziądz będzie płynnie wyposażał mieszkańców w worki do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.( zgodnie z deklaracjami) 

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie umożliwi sprzedaż mieszkańcom pojemniki na 

odpady zmieszane: 

 - SM 110 (metalowe) 40,00 zł brutto/ szt. 

 - GMT 120 (plastikowe) 60,00 zł brutto/szt.  

 - GMT 60 (plastikowe) 50,00 zł brutto/ szt. 

Sprzedaż do wyczerpania zapasów, która prowadzona będzie do dnia 15.07.2013 roku.  

ZGK w Łasinie nie będzie prowadził dzierżawy pojemników GMT 60, GMT 120, SM 110  

ze względu na problemy organizacyjne oraz ponoszenia dużych kosztów przez dzierżawcę, jak też 

przez wynajmującego. Wydzierżawiane będą jedynie pojemniki PA-1100, opłata za dzierżawę  

17,00 zł brutto/ miesięcznie.  

4. Sukcesywnie w okresie lipiec- sierpień 2013 roku Wykonawca (PUM Grudziądz) odbioru  

odpadów będzie doposażał mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych.   

 

 



5. W wyżej wymienionym  okresie zachowana będzie częstotliwość odbierania odpadów  

 od mieszkańców, taka jak w czerwcu 2013 r. Częstotliwość odbioru odpadów zmieniana 

 będzie płynnie po zaopatrzeniu mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów 

 komunalnych. 

6. Nastąpi też uproszczenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odbiorca odpadów 

wyposaży mieszkańców, którzy w deklaracjach zobowiązali się do selektywnej zbiórki 

odpadów w worki, stelaże lub wieszaki zgodnie z wyborem dokonanym przez mieszkańców. 

ODPADY BĘDĄ SEGREGOWANE W NASTĘPUJĄCY 

SPOSÓB 

 

1. ODPADY ZMIESZANE (mokre) : odpady kuchenne (np. obierki po 

warzywach i owocach, resztki posiłków i inne odpadki spożywcze 

powstające w gospodarstwach domowych), pampersy i inne powstałe z 

prowadzonej higieny osobistej.- SKŁADOWANE DO WORKÓW LUB 

POJEMNIKÓW CZARNYCH lub SZARYCH. 

 

POJEMNIKI ZIELONE OBECNIE UŻYWANE (po ich wykupieniu przez użytkowników)  

do czasu ich zużycia właściciele oznaczą czarnymi kwadratami o wymiarach 15 cm/ 15 cm- jedno  

oznaczenie na pokrywie, drugie na ścianie czołowej pojemnika. Oznaczenie należy wykonać  

z trwałej folii samoprzylepnej lub pomalować farbą nieścieralną, odporną na wpływ warunków 

atmosferycznych. 

    

 NIE WRZUCAMY! 

 Odpadów zielonych z ogrodu np. skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty i chwasty.  

 Te odpady wywozimy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK). 

 

2. ODPADY SEGREGOWANE (I Frakcja): Plastikowe jednorazowe otwarte 

i zgniecione butelki po napojach, torby plastikowe, opakowania po 

środkach do prania, szamponach, mydłach i innych, kubki po produktach 

mlecznych, kartoniki po produktach mlecznych, kartoniki po mleku i 

napojach, pojemniki po artykułach sypkich, folie opakowaniowe, worki 

foliowe, artykuły gospodarstwa domowego wykonane z tworzyw 

sztucznych, metale, puszki metalowe po napojach, opakowania metalowe, 



gazety, kolorowa prasa, katalogi, prospekty, książki, kartony, torby i 

worki papierowe itp. - SKŁADOWANE DO WORKÓW LUB 

POJEMNIKÓW ŻÓŁTYCH – z napisami: plastik,  papier, metal.  

 

 NIE WRZUCAMY! 

 Tłustego, zabrudzonego papieru, opakowań z resztkami produktów spożywczych itp. 

 UWAGA! Wrzucamy je do worków lub pojemników CZARNYCH lub SZARYCH 

 

3. ODPADY SEGREGOWANE (II Frakcja): Czyste szklane butelki po 

napojach, słoiki  po dżemach, marynatach itp. Postać szkła- całe lub 

potłuczone.- SKŁADOWANE DO WORKÓW LUB POJEMNIKÓW 

ZIELONYCH z napisem: szkło 

 

 NIE WRZUCAMY!  

 Ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki itp), szkła budowlanego  

 (szkło zbrojeniowe, szkło okienne), luster, zakrętek, korków i kapsli.  

 UWAGA! Składamy je do WORKÓW LUB POJEMNIKÓW CZARNYCH lub SZARYCH. 

 Możemy je wywieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). 

 

 INNE ODPADY- które należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów  komunalnych (PSZOK). Punkt ten zlokalizowany jest na terenie 

Grupowej Oczyszczalni  Ścieków w ŁASINIE- wjazd od drogi Łasin- 

Gordanowo: 

1. Żarówki, lampy naftowe, lampy halogenowe i podobne. 

2. Baterie i akumulatory. 

3. Szklane opakowania po lekach i produktach chemicznych.  

4. Przeterminowane leki. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

6. Meble i odpady wielkogabarytowe. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac niewymagających 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.    

8. Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (środki do mycia, szampony, utrzymanie 

czystości w domach i mieszkaniach). 

9. Zużyte opony. 

10. Tekstylia i odzież. 

 



UWAGA! 

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będę tylko 

odpady od mieszkańców Miasta i Gminy Łasin.  

Osoby dowożące odpady zobowiązują się do posiadania dowodu tożsamości z którego wynika,  

że jest mieszkańcem Miasta i Gminy Łasin,  oraz kopię deklaracji o wysokości opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie.   

 

Przypominamy Mieszkańcom o terminach wpłat opłat za odpady komunalne 

zgodnie z złożonymi deklaracjami. 

 

Opłatę należy uiszczać bez wezwania do 20 dnia każdego miesiąca w kasie 

Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2 bądź na rachunek bankowy  

Miasta i Gminy Łasin, Bank Spółdzielczy Brodnica nr 33 9484 1033 2325 0350 4992 

0001.  

 

Pierwszą opłatę należy uiścić do dnia 10 sierpnia 2013 r. 
 

Opłaty uiszczone w B.S. Brodnica są wolne od opłat bankowych. 

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Łasinie, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  zakładka 

Odpady-nowe regulacje. 


