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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW:
NOWE ZASADY ODBIORU ŚMIECI

Od 1 lipca br.  przez najbliższych 9 miesięcy śmieci od mieszkańców Gminy 
Janowice Wielkie odbiera firma Simeko Sp.  z o.  o.  z Jeleniej  Góry wybrana 
w zamówieniu publicznym.

 Ogólne zasady
1. Stosownie do złożonej deklaracji mieszkańcy wystawiają śmieci do granicy 

nieruchomości w dni odbioru poszczególnych ich rodzajów. Harmonogram z 
datą  odbioru  ogłasza  Simeko  Sp.  z  o.o.  (dostarczy  już  wkrótce  wraz  z 
workami).

2. Simeko Sp.  z  o.  o.  zapewnia worki w odpowiednich kolorach.  Będą one 
rozwożone  po posesjach od dnia  1  lipca  -  bez  dodatkowych  opłat.  Zasób 
worków  znajdzie  się  również  w  Urzędzie  Gminy  –  do  odbioru  dla 
zainteresowanych w pokoju nr 14 (II piętro).

3. Pierwszy odbiór śmieci (dotyczący częściowo okresu sprzed 1 lipca) może 
nie spełniać w pełni wymogów selekcjonowania. 

4. Mieszkańcy chcący gromadzić śmieci w pojemnikach sami muszą zadbać 
o  posiadanie  pojemników.  Możliwe  są  np.:  zakup  (od  130  zł)  lub 
wydzierżawienie  pojemników  (od  7  zł/mies.)  z  Simeko  Sp.  z  o.  o.  Pod 
warunkiem wyraźnego oznaczenia dopuszcza się pojemniki w innych kolorach 
niż przewidziane w prawie miejscowym.

5. Okres wprowadzenia zmian może spowodować, że niektóre firmy wystąpią 
z ofertą do mieszkańców. Prosimy o szczególną ostrożność i uwagę, a w razie 
potrzeby  konsultowanie  z  Urzędem decyzji  zakupowych,  gdyż  nie  zawsze 
może               to być oferta potrzebna albo wymagania prawne w naszej 
gminie mogą być inne niż oferowane.

6. Usługa Simeko Sp. z o. o. obejmuje też m.in.: odbiór śmieci z koszy ulicznych 
(w tym koszy do śmieci segregowanych), mycie pojemników 1 raz w okresie umowy, 
wywózkę dużych gabarytów 1 raz w okresie umowy,  odbiór drobnych ilości  gruzu 
od mieszkańców, prowadzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów w Janowicach 
Wielkich  (na  oczyszczalni  ścieków),  koszy  specjalnych  na  baterie  (w  sklepach 
i gminnych instytucjach) czy leki (w Aptece Nadzieja w Janowicach Wielkich).
7. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można w godzinach jego otwarcia 
bezpłatnie  oddać  odpady  niebezpieczne,  wielkogabarytowe,  rozbiórkowe,  zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie itp. Telefon: 75 71 23 093.
8. Do  30  września  firma  Simeko  Sp.  z  o.o.  wprowadzi  kody  kreskowe 
na pojemnikach i workach, które pozwolą lepiej kontrolować realizację umowy oraz 
prawidłowość segregacji.



9. Z nieruchomości niezamieszkałych np. sklepów, obiektów noclegowych, budów 
opłatę  oblicza  się  według  liczby  pojemników  –  pozostałe  zasady  są  podobne. 
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Urzędem.

10.  Opłatę za odbiór śmieci mieszkańcy ponoszą do gminy – zasady poniżej.

 Jak wnieść opłatę
1.  Mieszkańcy płacą za odbiór śmieci zgodnie z deklaracją. Złożone deklaracje 
już  wkrótce  będą  sprawdzane  przy  udziale  Simeko  Sp.  z  o.o.  i  Urzędu  Gminy. 
W razie braku kompostownika albo braku segregowania śmieci mimo deklaracji ich 
segregowania,  mieszkańcy  zostaną  obciążeni  wyższymi  stawkami.  W  razie 
pojawienia  się  zmiany  np.  w  liczbie  osób,  należy  w  ciągu  14  dni  złożyć  nową 
deklarację (druk do pobrania ze strony internetowej lub w Urzędzie).
2. Opłatę wnosi się bez wezwania do 15 dnia danego miesiąca za dany miesiąc. 
Pierwsze opłaty należy wnieść do 15 lipca za miesiąc lipiec.
3.  Opłatę  wnosi  się  na  rachunek Urzędu  Gminy  Janowice  Wielkie,  w  kasie 
bankowej w siedzibie Urzędu (bez prowizji) albo przelewem. Dane do przelewu: 

Odbiorca: Gmina Janowice Wielkie
Adres: ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
Nr rachunku: 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130
Kwota: wynikająca z deklaracji
Tytuł wpłaty: Opłata za śmieci za miesiąc …………
(w sytuacji opłacania za inną osobę albo innego adresu zameldowania 
i zamieszkania należy dodać: dotyczy adresu: ……………………….)

4. Zainteresowani mieszkańcy mogą nabyć książeczki opłat w kasie bankowej 
w  siedzibie  Urzędu  (2  zł).  Książeczki  nie  są  obowiązkowe,  lecz  mogą  stanowić 
dodatkową pomoc w kontrolowaniu własnych opłat.
5. W przypadku braku terminowej opłaty zostanie  wydana  decyzja  określająca 
wysokość  opłaty.  W  razie  dalszego  braku  wpłaty  –  wezwanie  do  zapłaty  i  tytuł 
wykonawczy, na podstawie którego prowadzona będzie egzekucja należności przez 
gminę.

 Dodatkowe informacje
-w sprawie harmonogramu, worków, dzierżawy lub zakupu pojemników, reklamacji: 
Simeko Sp. z o.o.,  Al.  Jana Pawła II  33, 58-506 Jelenia Góra, tel. 75 64 28 065, 
e-mail: biuro@simeko.com.pl
- w sprawie zasad segregowania śmieci, deklaracji, opłat: Urząd Gminy, ul. Kolejowa 
2,  58-520  Janowice  Wielkie,  tel.  75  75  15 124,  75  15  145  wewn.  118, 
e-mail: eko@janowicewielkie.eu

Wprowadzenie w życie tzw. ustawy o śmieciach jest dużym obciążeniem dla 
mieszkańców i gminy. 
Wierzę,  że  -  mimo  wyższych  opłat  -  uda  się  dzięki  segregowaniu  śmieci 
uchronić naszą Gminę przed płaceniem kar środowiskowych oraz że śmieci nie 
będą  trafiały  w  nieodpowiednie  miejsca,  gdzie  rażą  wielu  naszych 
mieszkańców i turystów. 

Z wyrazami szacunku

          Kamil Kowalski

Janowice Wielkie, dnia 28 czerwca  2013 r.


