Piechowice

Nowy system gospodarki odpadami
Autor: Administrator
26.08.2013.
Zmieniony 26.08.2013.

Z dniem 01 lipca 2013 r. gmina Piechowice sta³a siê w³a¶cicielem odpadów komunalnych powstaj±cych na
nieruchomo¶ciach zamieszka³ych i niezamieszka³ych po³o¿onych na terenie gminy. Us³ugê odbioru odpadów
komunalnych ¶wiadczy wy³onione w drodze przetargu konsorcjum sk³adaj±ce siê z firm: SIMEKO Sp. z o.o. oraz
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zgodnie z ustaw± o utrzymaniu czysto¶ci i porz±dku w
gminach obowi±zkiem w³a¶cicieli nieruchomo¶ci jest wyposa¿enie nieruchomo¶ci w odpowiedni± liczbê pojemników na
odpady. W celu wykonania us³ugi odbioru odpadów pojemniki oraz worki nale¿y wystawiaæ w dzieñ odbioru przed
ogrodzenie nieruchomo¶ci, tak aby zapewniæ swobodny dostêp przedsiêbiorcy do pojemników. W przypadku braku
ogrodzenia posesji prosimy o ustawienie pojemników w miejscu widocznym i ³atwo dostêpnym dla przedsiêbiorcy.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto¶ci i porz±dku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice zachowana jest
nastêpuj±ca czêstotliwo¶æ odbioru odpadów:
odpady zmieszane odbierane s± w ¶rody nie rzadziej ni¿ co dwa tygodnie,
odpady ulegaj±ce biodegradacji:
- w okresie od 01 kwietnia do 31 pa¼dziernika odbierane s± w pi±tki co tydzieñ,
- w okresie od 01 listopada do 31 marca odbierane s± w pi±tki co dwa tygodnie,
szk³o odbierane jest w pierwszy pi±tek miesi±ca (raz w miesi±cu).
Harmonogram odbioru odpadów dostarczony zosta³ Pañstwu wraz z zawiadomieniem o nadanym indywidualnym nr
rachunku bankowego do wnoszenia op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Harmonogram ten dostêpny
jest równie¿ na stronie internetowej miasta Piechowice oraz na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu.
Op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale¿y wnosiæ na konto Urzêdu Miasta w Piechowicach na podany
w zawiadomieniu indywidualny nr rachunku bankowego do 15 dnia ka¿dego miesi±ca, którego obowi±zek ponoszenia
op³aty dotyczy. 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. Wraz z korekt± deklaracji nale¿y z³o¿yæ pisemne uzasadnienie korekty.
Op³atê w zmienionej wysoko¶ci nale¿y wnosiæ za miesi±c, w którym nast±pi³a zmiana.
W³a¶ciciele nieruchomo¶ci, którzy zdeklarowali, ¿e bêd± segregowaæ odpady na nieruchomo¶ci, zobowi±zani s± do
zbierania odpadów w osobnym pojemniku lub worku w nastêpuj±cy sposób:
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 worku
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.
Z dniem 01 lipca br. uruchomiony zosta³ równie¿ mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) na
terenie Zak³adu Us³ug Komunalnych w Piechowicach przy ul. Bocznej 15. Do PSZOK czynnego we wtorki i czwartki w
godzinach od 12.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00 mieszkañcy mog± przekazaæ bezp³atnie
nastêpuj±ce rodzaje odpadów komunalnych:
- papier i makulaturê, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateria³owe oraz szk³o
- przeterminowane leki i chemikalia, tekstylia, w tym ubrania
- zu¿yte baterie i akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilo¶ci do 100 kg/mieszkañca/ rok.
W imieniu konsorcjum firm informujemy równie¿ Pañstwa, ¿e z dniem 30 czerwca up³yn±³ termin u¿ytkowania
pojemników stanowi±cych w³asno¶æ firm: SIMEKO Sp. z o.o. oraz MPGK Sp. z o.o. W przypadku woli dalszego
u¿ytkowania pojemników prosimy o pilny kontakt z przedsiêbiorcami w celu podpisania nowych umów dzier¿aw: SIMEKO
Sp. z o.o.: tel. 75 64 28 065; MPGK Sp. z o.o.: tel. 75 64 20 100, 103, 106. Firmy oferuj± równie¿ mo¿liwo¶æ wykupu
pojemników.
Za wszelkie niedogodno¶ci wynikaj±ce z nie dotrzymania przez przewo¼ników terminów odbioru odpadów wskazanych w
harmonogramie serdecznie Pañstwa przepraszamy.
Wszelkich informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami zasiêgn±æ mo¿na w punkcie informacyjnym
http://old.piechowice.pl
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Urzêdu Miasta w Piechowicach w pokoju nr 3 oraz pod nr tel. 75 75 48 923.

http://old.piechowice.pl

Kreator PDF

Utworzono 10 July, 2020, 23:48

