NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
W GMINIE WOJCIESZKÓW
Szanowni Mieszkañcy
Najwa¿niejsze
zmiany:
od 1 lipca 2013 r. w³aœciciele nieruchomoœci bêd¹
wnosiæ do gminy op³atê za odbiór odpadów,
w tym celu nale¿y do dnia 30 czerwca wypowiedzieæ umowê z przedsiêbiorstwem, które
obecnie odbiera odpady
do 30 kwietnia w³aœciciele nieruchomoœci z³o¿¹
do gminy deklaracjê, która bêdzie podstaw¹ do
naliczenia op³aty za zagospodarowanie odpadów.
druk deklaracji oraz zasady wype³niania dostêpne
bêd¹ w Urzêdzie Gminy oraz na stronie internetowej gminy
mieszkañcy bêd¹ zobowi¹zani do prowadzenia
segregacji odpadów na terenie posesji w podziale
na: odpady opakowaniowe /suche/, odpady biodegradowalne i z pielêgnacji terenów zielonych
posesji, odpady szklane, popio³y, pozosta³e odpady zbierane selektywnie. Osoby prowadz¹ce
prawid³owo segregacjê zap³ac¹ mniej ni¿ osoby gromadz¹ce bez segregacji odpady zmieszane.
wysokoœæ op³at za odbiór odpadów komunalnych
dostêpna jest na stronie internetowej gminy.
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odpadów

Nieruchomoœæ niezamieszka³a*
nieruchomoœæ na której nie zamieszkuj¹ mieszkañcy a powstaj¹ na nich odpady komunalne np.: szko³y, przedszkola,
oœrodki kultury, urzêdy, pensjonaty, hotele, zak³ady us³ugowe.
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ODPADY OPAKOWANIOWE (SUCHE)
* odpady opakowaniowe (plastikowe
butelki po napojach, papier, tworzywa
sztuczne),
* wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne,
* makulatura, gazety, ksi¹¿ki,
* opakowania wielomateria³owe, “tetrapack” np. po sokach i napojach,
* opakowania z metali ¿elaznych i nie¿elaznych,
* pojemniki po kosmetykach,
* reklamówki, woreczki foliowe itp.

ODPADY ZE SZK£A
OPAKOWANIOWEGO
* butelki, s³oiki, s³oje i g¹siory itp.,
* bez szk³a kuchennego (np. szklanki),
budowlanego, luster, szyb i reflektorów
samochodowych, ani pochodz¹cego z
cmentarzy, bez opakowañ szklanych po
œrodkach ochrony roœlin i chemikaliach.
Opakowania szklane powinny byæ
ca³kowicie opró¿nione z zawartoœci.

Opakowania musz¹ byæ opró¿nione
z zawartoœci i nie zamoczone.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych
pozosta³e odpady zbierane selektywnie bezp³atnie bêdzie mo¿na oddaæ do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komulanych PSZOK.
Do PSZOK mo¿na oddaæ:
zu¿yty i zbêdny sprzêt elektryczny i elektroniczny,
baterie i akumulatory, przeterminowane i zbêdne
leki, chemikalia i opakowania po nich, opakowania po nawozach i ich pozosta³oœci, œwietlówki,
¿arówki, lampy fluorescencyjne, opony, z³om metali, oleje i smary, odpady gabarytowe, popió³,
gruz oraz materia³y z remontów i rozbiórek.

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
kuchenne i z pielêgnacji
terenów zielonych przy
posesjach
* odpady kuchenne,
* resztki i obierki z owoców i warzyw,
* skoszona trawa i zgrabione liœcie,
* roœliny, ziemia po kwiatkach,
* trociny,
* drewno niemalowane (o gabarytach
umo¿liwiaj¹cych umieszczenie w pojemniku lub worku),
* fusy z kawy i herbaty,
* skorupki jajek,
* pozosta³oœci po domowej “hodowli”
zwierz¹t (psów, kotów, ptaków, gryzoni),
* papier, tektura,
* inne odpady nadaj¹ce siê do kompostowania, czyli biodegradowalne

POPIO£Y

POZOSTA£E ODPADY
zbierane selektywnie

* Zbierane do oddzielnego, metalowego pojemnika ¿u¿le i popio³y z palenisk
domowych i kot³ów C.O. opalanych
drewnem, papierem, wêglem, s³om¹,
paletami i innymi paliwami dopuszczonymi do obrotu.

* Odpady inne ni¿ wymienione we
frakcjach wy¿ej opisanych np.: tekstylia, obuwie, pampersy, porcelana, ceramika, przedmioty wielomateria³owe,
lustra, szk³o, okienne, kaganki z cmentarzy oraz przedmioty wyraŸnie nie pasuj¹ce do pozosta³ych frakcji selektywnie zbieranych.
Przedmioty te nie mog¹ byæ nadmiernie zawilgocone i zawieraæ substancji p³ynnych.

