Piechowice

Informacja dla mieszkañców
Autor: Administrator
05.07.2013.
Zmieniony 05.07.2013.

Z dniem 1 lipca br. wejdzie w ¿ycie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obowi±zywaæ bêdzie na
terenie gminy miejskiej Piechowice. W zwi±zku z rozstrzygniêciem drugiego przetargu na odbiór i transport odpadów
komunalnych z nieruchomo¶ci zamieszka³ych i niezamieszka³ych po³o¿onych na terenie gminy us³ugê tê ¶wiadczyæ
bêdzie konsorcjum sk³adaj±ce siê z firm: SIMEKO Sp. z o.o. oraz Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przypominamy Pañstwu, i¿ obowi±zkiem w³a¶cicieli nieruchomo¶ci jest wyposa¿enie nieruchomo¶ci w odpowiedni±
liczbê pojemników na odpady. Pojemniki na odpady w dzieñ odbioru odpadów nale¿y wystawiæ przed nieruchomo¶æ, a w
przypadku gdy posesja jest ogrodzona przed ogrodzenie nieruchomo¶ci. W trakcie pierwszego odbioru odpadów ka¿dy
w³a¶ciciel nieruchomo¶ci otrzyma harmonogram odbioru odpadów, wed³ug którego we wskazane dni odbierane bêdê
poszczególne frakcje, tj. odpady zmieszane, szk³o oraz bioodpady. Harmonogram odbioru odpadów zosta³ równie¿
do³±czony do wydanego Informatora oraz podany zostanie na stronie internetowej miasta Piechowice i w sposób
zwyczajowo przyjêty.

W najbli¿szym czasie ka¿dy w³a¶ciciel nieruchomo¶ci, który z³o¿y³ odpowiedni± deklaracjê otrzyma korespondencjê
skierowan± przez Urz±d Miasta w Piechowicach, w której wskazany zostanie indywidualny numer rachunku bankowego,
na który nale¿y wnosiæ op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Op³atê nale¿y uiszczaæ co miesi±c do 15
dnia ka¿dego miesi±ca, którego okres ponoszenia op³aty dotyczy. Zatem pierwsz± op³atê za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nale¿y wp³aciæ na indywidualny nr rachunku bankowego do 15 lipca bie¿±cego roku. Wszystkich
w³a¶cicieli nieruchomo¶ci, którzy z przyczyn ró¿nych nie wype³nili jeszcze odpowiedniej deklaracji prosimy o ich pilne
sk³adanie w sekretariacie Urzêdu Miasta w Piechowicach.
Proszê pamiêtaæ równie¿, i¿ w przypadku zaistnienia zmiany danych, bêd±cych podstaw± ustalenia wysoko¶ci nale¿nej
op³aty (np. zmiana liczby osób przebywaj±cych na nieruchomo¶ci) lub okre¶lonej w deklaracji ilo¶ci odpadów komunalnych
(np. w przypadku nieruchomo¶ci niezamieszka³ych zmiana liczby pojemników na odpady) w³a¶ciciel nieruchomo¶ci jest
obowi±zany z³o¿yæ now± deklaracjê w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany, zaznaczaj±c na deklaracji, i¿ jest
to korekta. Do korekty deklaracji nale¿y za³±czyæ pisemne uzasadnienie z³o¿enia korekty. Op³atê w zmienionej
wysoko¶ci nale¿y ui¶ciæ za miesi±c, w którym nast±pi³a zmiana.
W³a¶ciciele nieruchomo¶ci, którzy zdeklarowali, ¿e bêd± zbieraæ odpady w sposób selektywny, prowadziæ bêd±
nastêpuj±cy model zbiórki:
szk³o typu: butelki i s³oiki szklane po napojach i ¿ywno¶ci, szklane opakowania po kosmetykach, butelki po napojach
alkoholowych, nale¿y gromadziæ w osobnym pojemniku lub worku koloru zielonego albo w pojemniku lub worku z
napisem &bdquo;szk³o&rdquo;;
odpady ulegaj±ce biodegradacji (odpady kuchenne i zielone) typu: obierki i resztki warzyw i owoców, fusy po kawie i
herbacie, skorupki jajek i ³upiny orzechów, resztki jedzenia pochodzenia ro¶linnego, czê¶ci ro¶linne (kwiaty doniczkowe,
kwiaty ciête), skoszona trawa, po³amane ga³êzie drzew i krzewów, li¶cie nale¿y gromadziæ
w pojemniku lub work
koloru br±zowego albo w worku koloru czarnego z napisem &bdquo;bio&rdquo;;
odpady zmieszane (pozosta³e odpady) nale¿y gromadziæ w pojemniku lub worku koloru czarnego albo w pojemniku lub
worku z napisem &bdquo;zmieszane&rdquo;.
W³a¶ciciele nieruchomo¶ci zamiast gromadziæ bioodpady w pojemnikach lub workach mog± poddaæ je procesowi
kompostowania w przydomowych kompostownikach.
Nale¿y zatem pamiêtaæ, i¿ w przypadku segregacji odpadów, ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych nale¿y
wydzielaæ odpady szk³a i bioodpady. Tylko tak prowadzona segregacja odpadów na nieruchomo¶ci opisana w powy¿szym
zakresie upowa¿nia mieszkañców gminy Piechowice do ponoszenia pomniejszonej op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Niezale¿nie od sposobu zbierania odpadów komunalnych na nieruchomo¶ci, tj. w sposób selektywny lub nieselektywny,
w³a¶ciciele nieruchomo¶ci bêd± nadal mogli korzystaæ z punktów do segregacji odpadów, tzw. gniazd. Informacje podane
poni¿ej pozwol± Pañstwu przybli¿yæ wiedzê jak prawid³owo segregowaæ odpady w gniazdach do segregacji:
Pojemnik na papier i tekturê (niebieski)
Wrzucamy:
- gazety, ksi±¿ki, katalogi, zeszyty;
- papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy;
- kartony i tekturê oraz zrobione z nich opakowania;
- kartony i tektura pokryta foli± aluminiow± (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach).
Nie wrzucamy:
- t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowañ po ma¶le, margarynie i twarogu);
- kalki, papieru technicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. pieluchy, waciki).
Pojemnik na szk³o (zielony)
Wrzucamy:
-butelki i s³oiki szklane po napojach i ¿ywno¶ci;
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- butelki po napojach alkoholowych;
- szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
- porcelany i ceramiki, doniczek, fajansu, ¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, reflektorów, izolatorów;
- ekranów i lamp telewizyjnych;
- luster, szyb samochodowych.
Pojemnik na plastik i metale (¿ó³ty lub siatkowy)
Wrzucamy:
- puste, odkrêcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET);
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i ¶rodkach czysto¶ci;
- plastikowe opakowania po ¿ywno¶ci (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
- plastikowe zakrêtki, foliê i torebki z tworzyw sztucznych, puszki po napojach, konserwach);
- drobny z³om ¿elazny oraz drobny z³om metali kolorowych (np. zabawki, narzêdzia).
Nie wrzucamy:
- butelek po olejach spo¿ywczych i samochodowych;
- opakowañ po olejach spo¿ywczych czy silnikowych, smarach;
- styropianu, gumy, butelek z jak±kolwiek zawarto¶ci±;
- puszek po farbach, baterii, opakowañ po aerozolach, lekach;
- opakowañ po ¶rodkach chwasto czy owadobójczych, sprzêtu AGD.
Odpady, których nie nale¿y wrzucaæ do pojemników do segregacji odpadów, nale¿y gromadziæ w pojemnikach na odpady
zmieszane lub przekazywaæ do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (tzw. PSZOK).
PSZOK zlokalizowany bêdzie na terenie Zak³adu Us³ug Komunalnych w Piechowicach przy ul. Bocznej 15, do którego
mieszkañcy bêd± mogli przekazaæ bezp³atnie nastêpuj±ce rodzaje odpadów komunalnych:
a) papier i makulatura do pojemnika koloru niebieskiego w zakresie opisanym powy¿ej,
b) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateria³owe do pojemnika koloru ¿ó³tego w zakresie opisanym powy¿ej,
c) szk³o do pojemnika koloru zielonego w zakresie opisanym powy¿ej,
d) przeterminowane leki i chemikalia,
e) zu¿yte baterie i akumulatory;
f) zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zu¿yte opony,
i) tekstylia, w tym ubrania
j) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilo¶ci do 100 kg/mieszkañca/ rok.
W ramach funkcjonowania PSZOK prowadzona bêdzie równie¿ dwa razy w roku mobilna zbiórka zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Pierwsza mobilna zbiórka przeprowadzona zostanie na
terenie gminy po wakacjach.
Wszelkich informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami zasiêgn±æ mo¿na
w punkcie informacyjnym
Urzêdu Miasta w Piechowicach w pokoju nr 3 oraz pod nr
tel. 75 75 48 923, 75 75 48 915.
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