Nowy system
– korzyści dla
mieszkańców
i środowiska

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych
na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w 2013 r.

Szanowni
mieszkańcy

Na terenie wszystkich gmin Związku Komunalnego
Gmin Powiatu Radzyńskiego wprowadzony zostanie nowy, jednolity system selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości.
Wszystkie zebrane przez właścicieli nieruchomości
i odebrane przez przedsiębiorcę wybranego przez
gminę w drodze przetargu, odpady komunalne
kierowane będą do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów „Adamki” w m. Biała gm. Radzyń Podlaski, który jest własną instalacją gmin członkowskich Związku.
Wprowadzenie nowych zasad odbioru odpadów
związane jest z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie według, której to
gminom zostaje przypisany obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.
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Najważniejsze
zmiany:
od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości będą
wnosić do gminy opłatę za odbiór odpadów,
w tym celu należy do dnia 30 czerwca wypowiedzieć umowę z przedsiębiorstwem, które obecnie odbiera odpady
w I połowie roku właściciele nieruchomości złożą
do gminy deklarację, która będzie podstawą do
naliczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów.
Każda gmina przekaże szczegółowe informacje
o terminie złożenia i zasadach wypełnienia deklaracji na swoich stronach internetowych oraz
w inny przyjety sposób
mieszkańcy będą zobowiązani do prowadzenia
segregacji odpadów na terenie posesji w podziale
na: odpady opakowaniowe /suche/, odpady biodegradowalne i z pielęgnacji terenów zielonych posesji, odpady szklane, popioły, pozostałe odpady
zbierane selektywnie. Osoby prowadzące prawidłowo segregację zapłacą mniej niż osoby gromadzące bez segregacji odpady zmieszane. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości
niezamieszkałych będą gromadzić odpady do pojemników, zabudowy jednorodzinnej do worków
i pojemników.
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chemikalia

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych

sprzęt elektryczny
i elektroniczny (ZSEE)

baterie i akumulatory

złom

meble
złom i odpady
wielkogabarytowe

popiół

przeterminowane leki

zużyte opony

odpady budowlane i rozbiórkowe

opakowania po nawozach

środki ochrony roślin

świetlówki, żarówki,
lampy fluorescencyjne

Pozostałe odpady zbierane selektywnie bezpłatnie będzie można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK,
każda gmina określi zasady jego funkcjonowania.
Do PSZOK można oddać:
zużyty i zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny
baterie i akumulatory, przeterminowane i zbędne leki, chemikalia i opakowania po nich, środki
ochrony roślin i opakowania po nich, opakowania
po nawozach i ich pozostałości, świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne, opony, złom metali, oleje i smary, odpady gabarytowe, popiół, gruz
oraz materiały z remontów i rozbiórek, bez odpadów zawierających azbest (w tym eternit).
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System
gromadzenia
odpadów

Nieruchomości niezamieszkałe*
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne np.: szkoły, przedszkola,
ośrodki kultury, urzędy, pensjonaty, hotele, zakłady usługowe, produkcyjne, magazynowe.

Zabudowa wielorodzinna oraz nieruchomości niezamieszkałe*
odpady
opakowaniowe
(suche)

odpady
ze szkła
opakowaniowego

odpady
biodegradowalne
kuchenne
i z pielęgnacji
terenów
zielonych

pozostałe
odpady
zbierane
selektywnie

popioły

odpady
biodegradowalne
kuchenne
i z pielęgnacji
terenów
zielonych

pozostałe
odpady
zbierane
selektywnie

popioły

Zabudowa jednorodzinna
odpady
opakowaniowe
(suche)

odpady
ze szkła
opakowaniowego
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Co należy wrzucać
do pojemników
i worków:
ODPADY OPAKOWANIOWE (SUCHE)

ODPADY ZE SZKŁA
OPAKOWANIOWEGO

• odpady opakowaniowe (plastikowe
butelki po napojach, papier, tworzywa sztuczne),
• wszelkiego rodzaju tworzywa
sztuczne,
• makulatura, gazety, książki,
• opakowania wielomateriałowe „tetrapack” np. po sokach i napojach,
• opakowania z metali żelaznych
i nieżelaznych,
• pojemniki po kosmetykach,
• reklamówki, woreczki foliowe itp.

• butelki, słoiki, słoje i gąsiory itp.,
• bez szkła kuchennego (np. szklanki),
budowlanego, luster, szyb i reflektorów samochodowych, ani pochodzącego z cmentarzy, bez opakowań
szklanych po środkach ochrony roślin
i chemikaliach.

Opakowania muszą być opróżnione
z zawartości i nie zamoczone.

Opakowania szklane powinny być
całkowicie opróżnione z zawartości.

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
KUCHENNE I Z PIELĘGNACJI
TERENÓW ZIELONYCH PRZY
POSESJACH

• odpady kuchenne,
• resztki i obierki z owoców i warzyw,
• skoszona trawa i zgrabione liście,
• rośliny, ziemia po kwiatach,
• trociny,
• drewno niemalowane (o gabarytach umożliwiających umieszczenie
w pojemniku lub worku),
• fusy z kawy i herbaty,
• skorupki jajek,
• pozostałości po domowej „hodowli”
zwierząt (psów, kotów, ptaków, gryzoni),
• papier, tektura,
• inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne
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POPIOŁY

POZOSTAŁE ODPADY

• zbierane do oddzielnego, ocynkowanego pojemnika żużle i popioły z palenisk domowych i kotłów
C.O. opalanych drewnem, papierem, węglem, słomą, peletami i innymi paliwami dopuszczonymi do
obrotu.

• odpady inne niż wymienione we
frakcjach wyżej opisanych np: tekstylia, obuwie, pampersy, porcelana,
ceramika, przedmioty wielomateriałowe, lustra, szkło okienne, kaganki
z cmentarzy oraz przedmioty wyraźnie nie pasujące do pozostałych
frakcji selektywnie zbieranych.

ZBIERANE SELEKTYWNIE

Przedmioty te nie mogą być nadmiernie zawilgocone i zawierać substancji płynnych.

Inne ważne
informacje
w systemie akcyjnym będą odbierane z nieruchomości odpady wielkogabarytowe (meble, opony, itp.) w terminach
podanych przez gminę
gmina zapewni odbiór odpadów selektywnie zebranych,
odpadów zmieszanych oraz ich odpowiednie zagospodarowanie. Opłata wnoszona przez właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 r. na konto gminy pokryje koszty
odbioru, zagospodarowania odpadów i funkcjonowania systemu
właściele nieruchomości mogą za dodatkową opłatą zamówić usługę dodatkową na odbiór z nieruchomości odpadów
remontowych i wielkogabarytowych
wybrane apteki przyjmować będą przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe, a we wskazanych placówkach
oświatowych i instytucjach publicznych baterie.
Szczegółowe uregulowania znajdują się w „Regulaminie
utrzymania porządku i czystości w gminie” dostępnym na
stronach internetowych Urzędu Gminy.

Nowy system korzyści dla
mieszkańców i środowiska
• zmniejszenie opłaty za wywóz odpadów pod warunkiem
prawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów
• czytelne zasady postepowania z odpadami
• osiągnięcie odpowiednich poziomów recyclingu i ograniczenie składowania odpadów, dzięki temu gmina uniknie
kar za niewywiązywanie się z obowiązku zagospodarowania odpadów.
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Wiecej informacji na stronach internetowych gmin oraz

www.zkgpr-radzyn.pl
www.zzok-adamki.pl
www.mos.gov.pl/komunalne
Opracowała Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.zielonaakcja.pl, www.edukacjaodpadowa.pl
Zdjecia plenerowe Gmina Czemierniki, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”; str. 6 „diego cervo-Fotolia

