Urz¹d Gminy w Kawêczynie

INFORMATOR
Gospodarowanie odpadami
komunalnymi
na terenie Gminy Kawêczyn
po 1 lipca 2013 roku
Informacje: www.bip.kaweczyn.pl
zak³adka „ Gospodarka Odpadami”
Nr tel. centrala:063 288 59 10,
Deklaracje, op³aty, windykacja - 063 288 59 33
Sprawy zwi¹zane z wdro¿eniem nowego systemu
gospodarki odpadami - 063 288 59 32

Szanowni Pañstwo,
Wywi¹zuj¹c siê z ustawowego obowi¹zku organizacji nowego systemu
gospodarki odpadami po 1 lipca 2013 roku niniejszym przedstawiamy
Pañstwu informator, który u³atwi odnalezienie siê w nowym systemie.
Przypominamy Pañstwu, ¿e nowym systemem zosta³y objête nasze
domostwa oraz firmy.
Od 1 lipca 2013 roku przestaj¹ obowi¹zywaæ indywidualne umowy z
przedsiêbiorcami. Od tego dnia obowi¹zek gospodarowania odpadami
komunalnymi spoczywa na gminie, która bêdzie realizowa³a na³o¿one
na ni¹ obowi¹zki za poœrednictwem wy³onionej w przetargu firmy, z
któr¹ zosta³a zawarta umowa.
Us³uga odbioru, transportu i zagospodarowywania odpadów bêdzie
œwiadczona w zamian za wnoszone przez Mieszkañców do gminy op³aty.
Ponadto gmina z wnoszonych op³at bêdzie pokrywa³a koszty zwi¹zane z
windykacj¹ oraz koszty zwi¹zane z budow¹ Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z póŸn. zm.) gmina
zosta³a zobowi¹zana do osi¹gniêcia odpowiednich poziomów recyklingu
i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji przekazywanych do sk³adowania. W zwi¹zku z tym, i¿
najlepszym sposobem na uzyskanie odpadów, które mo¿na nastêpnie z
powodzeniem zagospodarowaæ,
jest segregacja
"u Ÿród³a", gmina Kawêczyn przyjê³a ten sposób.
W niniejszym opracowaniu staraliœmy siê w sposób jasny i zrozumia³y
przekazaæ
Pañstwu informacje dotycz¹ce m.in. prawid³owego
segregowania odpadów a tak¿e zasad funkcjonowania nowego
systemu.
Pamiêtajmy, ¿e dziêki naszym staraniom i wysi³kom nastêpne pokolenia
bêd¹ ¿y³y w czystszym œrodowisku.

NIEBEZPIECZNE SZK£O

SUCHE

Co to jest odpad komunalny?
Odpady komunalne
potocznie u¿ywana nazwa to œmieci. S¹ to
przedmioty zbêdne, które s¹ przeznaczone do wyrzucenia.
Co to jest segregacja?
Segregacja œmieci to oddzielanie z ogó³u wytwarzanych przez nas odpadów
w domach, w firmach, surowców wtórnych, które nadaj¹ siê do recyklingu.
Wydzielone œmieci wrzucamy do niebieskiego, zielonego lub ¿ó³tego
worka lub pojemnika. Wszystkie pozosta³e œmieci nie nadaj¹ce siê do
przetworzenia umieszczamy w zwyk³ym pojemniku (pojemnik o kolorze
czarnym b¹dŸ z napisem "ZMIESZANE" lub "POZOSTA£E").
Segregacja - czysty zysk!
Segregowanie œmieci siê op³aca. Pamiêtaj, jeœli bêdziesz segregowaæ
odpady zap³acisz ni¿sz¹ stawkê za ich wywóz.
Segregacja. Dlaczego to takie wa¿ne?
Bo œmieci to cenny zasób. To, ¿e coœ trafia do kosza, wcale nie musi
oznaczaæ, ¿e nie mo¿e nam ju¿ wiêcej s³u¿yæ. Wrêcz przeciwnie: w
ogromnej wiêkszoœci przypadków odpady mo¿na przerobiæ albo ponownie
wykorzystaæ. Mo¿na te¿ odzyskaæ z nich cenne surowce, których zapasy
tak szybko siê kurcz¹. Ze œmieci mog¹ powstaæ np.. chusteczki higieniczne,
papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble
czy ubrania! Po co wiêc wycinaæ na papier piêkne, zdrowe lasy, skoro
mo¿na go wyprodukowaæ z makulatury?

Jak zorganizowaæ segregacjê w domu ?
?
jeœli masz du¿o miejsca w domu, najwygodniejszym rozwi¹zaniem bêdzie

kosz podzielony na ró¿ne frakcje. Mo¿esz równie¿ postawiæ kilka
odpowiednio oznaczonych koszy;
?
na mniejszych powierzchniach mo¿esz ograniczyæ iloœæ koszy do
dwóch: do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego wszystkie te, które nadaj¹ siê do odzysku. Gdy kosz siê wype³ni,
wyrzuæ œmieci do pojemnika pamiêtaj¹c o podziale na odpowiednie
frakcje;
?
jeœli nie masz miejsca na nowe kosze w domu, wykorzystaj do zbierania
œmieci stare kartony i pude³ka np.: po butach.
Segreguj¹c pamiêtaj o tym, aby:

»
»
»

zgniataæ puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do
worka w celu zmniejszenia objêtoœci;
wyrzucaæ butelki szklane bez nakrêtek i korków(butelkê szklan¹
wrzuæ do worka zielonego a nakrêtkê wrzuæ do worka niebieskiego)
z opakowañ kartonowych nie jest konieczne zdejmowanie
plastikowych nakrêtek,
butelki (np.: po sokach), s³oiki (np.: po d¿emach), kartony po mleku,
puszki by³y opró¿nione (bez resztek pokarmowych).
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Jak mo¿esz unikaæ powstawania odpadów?
unikaj u¿ywania produktów jednorazowych, np. pieluch,
©
rêczników papierowych, maszynek do golenia, folii
œniadaniowej i aluminiowej, papierowych i plastikowych
talerzy i sztuæców, dezodorantów i kosmetyków w aerozolach
jeœli to mo¿liwe, staraj siê u¿ywaæ produktów wielokrotnego
©
u¿ytku (np.: zamiast woreczków œniadaniowych - plastikowy
pojemnik, zamiast reklamówek - torba p³ócienna, zamiast
baterii - akumulatorki wielokrotnego ³adowania, przybory do
pisania z wymiennymi wk³adami)
unikaj kupowania produktów w zbêdnych opakowaniach,
©
stanowi¹cych jedynie efektowny wygl¹d produktu
©
kupuj produkty w koncentratach i uzupe³niaj wielokrotnie to
samo opakowanie
kupuj produkty w du¿ych opakowaniach - zaoszczêdzisz i
©
zredukujesz iloœæ odpadów
kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych
©
niepotrzebn¹ odzie¿ wrzuæ do pojemnika na zbiórkê
©
charytatywn¹, odzie¿ zu¿yt¹ mo¿esz wykorzystaæ na œcierki
©
niepotrzebne meble oddaj znajomym lub organizacjom
charytatywnym
©
zu¿yty sprzêt AGD i RTV lepiej oddaæ do serwisu lub sklepu,
gdzie czêœci zostan¹ wykorzystane lub odpowiednio
unieszkodliwione
©
kupuj u¿ywane podrêczniki i ksi¹¿ki, w ten sposób
oszczêdzasz i pomagasz ratowaæ drzewa
©
wybieraj produkty w opakowaniach szklanych zamiast
plastikowych czy metalowych, do ich odzysku zu¿ywane s¹
znacznie mniejsze iloœci energii
kopiuj i drukuj dwustronnie
©
nie wyrzucaj pustych tonerów - wiêkszoœæ z nich nadaje siê
©
do ponownego nape³nienia

Segreguj¹c odpady, zyskujemy:
Z jednej tony wysegregowanego papieru mo¿na zaoszczêdziæ oko³o 27 000 litrów
wody, oko³o 1 500 litrów ropy naftowej i oko³o 4 000 kWh energii, czyli tyle ile
jest potrzebne do ogrzania œredniej wielkoœci mieszkania przez pó³ roku.
Z makulatury po przerobieniu powstaje nowy papier. Dziêki temu oszczêdza siê
energiê i nie trzeba ci¹gle wycinaæ drzew. Stos gazet o wysokoœci 125 cm
przerobiony ponownie na papier ratuje ¿ycie szeœciometrowej soœnie, która roœnie a¿
20 lat!
Gotowy
Odpady
Czy wiesz, ¿e wyprodukowanie jednej tony papieru to
produkt
z papieru
œciêcie siedemnastu drzew?
Obróbka
Sortowanie
Zbieraj¹c makulaturê pozwalasz rosn¹æ drzewom i
termiczna
wg rodzaju
chronisz lasy.
Rozdrabnianie

Formatowanie
tafli papieru

Oczyszczanie

Utrwalanie i
wzmacnianie

Co siê dzieje z posegregowana makulatur¹?

Czy wiesz, ¿e jedna tona szk³a pozwala zaoszczêdziæ oko³o 600 ton piasku, oko³o
200 kg wapienia. Zmniejsza siê blisko o 30% zu¿ycie energii i o blisko 50%
Zu¿yte
zu¿ycie wody, maleje tak¿e zanieczyszczenie powietrza.
opakowania
szklane
Z pustych butelek i st³uczki szklanej, które s¹ rozdrabniane
Gotowy produkt
i przetapiane na nowe szk³o, powstaj¹ nowe butelki,
Huty szk³a
Butelki, s³oiki, fiolki
s³oiki, wazoniki, naczynia itp.
Sortowanie
wg koloru

Formatowanie
produktu

Mycie i
rozdrabnianie

Topienie

Czy wiesz, ¿e: poddaj¹c tworzywa sztuczne powtórnemu
przerobowi zaoszczêdzamy wêgiel, ropê naftow¹,
ograniczamy zu¿ycie energii elektrycznej. Œredni czas rozk³adu
foliowych woreczków wynosi od 100 do 120 lat,
a plastikowej butelki - 500 lat.

Usuniêcie
zanieczyszczeñ

St³uczka szklana +
surowce pierwotne
do produkcji szk³a

Co siê dzieje z posegregowanym szk³em?

Zu¿yte opakowania
z tworzyw sztucznych

Oczyszczanie

Sortowanie
wg rodzaju

Butelki, tacki,
folie

Co siê dzieje z posegregowanymi tworzywami
sztucznymi?

Wytwarzanie
opakowañ

Granulat

Wa¿ne !!

Rozdrabnianie

Topienie

Nie pal œmieci!!!
Spalanie œmieci w domowych piecach i na ogniskach zagra¿a Twojemu
zdrowiu i zdrowiu Twoich dzieci!
Spalanie plastikowych butelek, folii, ró¿nego rodzaju tworzyw sztucznych, p³ytek
PCV, plastikowych wiader, miednic oraz œmieci prowadzi do powstania truj¹cych
zwi¹zków chemicznych t. j. furanów i dioksyn.
Furany i dioksyny s¹ zwi¹zkami, które powoduj¹ nieuleczalne choroby np.: raka.

CO I GDZIE WRZUCAÆ :
Worek niebieski (frakcja sucha)
wrzucamy:
?
opakowania z papieru lub tektury, gazety, czasopisma,

katalogi, foldery,
?
papier szkolny i biurowy, ksi¹¿ki, zeszyty,
?
torebki papierowe, papier pakowy,
?
butelki po napojach typu PET, (z tworzyw sztucznych - plastikowe)
?
opakowania po chemii gospodarczej,
?
opakowania po produktach spo¿ywczych,
?
opakowania po kosmetykach,
?
plastikowe zakrêtki,
?
torebki, worki, reklamówki i inne folie,
?
styropian opakowaniowy, nie pochodz¹cy z prac

budowlanych,
?
puszki po napojach, sokach,
?
puszki po konserwach,
?
z³om ¿elazny i metale kolorowe,
?
metalowe kapsle z butelek, zakrêtki z s³oików i
?
innych pojemników,
?
folie aluminiow¹,
?
kartoniki po mleku i napojach - wielomateria³owe
?
odpady opakowaniowe itp.

SUCHE

Zabrania siê wrzucaæ: pieluchy jednorazowe, podpaski, pampersy,
worki po nawozach, strzykawki, artyku³y medyczne, nie opró¿nione
opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zu¿yte baterie i
akumulatory, zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, folii po
pakowaniu miês i ryb.
Odbiór odpadów - 1 raz w miesi¹cu wg harmonogramu.
PAMIÊTAJ!

Przed wrzuceniem do worka: OPRÓ¯NIJ I ZGNIEÆ

Worek zielony (szk³o i opakowania szklane)

wrzucamy:
?
butelki i s³oiki szklane po napojach i ¿ywnoœci;
?
butelki po napojach alkoholowych;
?
szklane opakowania po kosmetykach.
SZK£O

Zabrania siê wrzucaæ:
?
szk³o sto³owe - ¿aroodporne,
?
ceramikê, doniczki,
?
znicze z zawartoœci¹ wosku,
?
¿arówki i œwietlówki,
?
szk³o kryszta³owe, reflektor ,
?
nie opró¿nione opakowania po lekach,
?
nie opró¿nione opakowania po olejach,

rozpuszczalnikach,
?
termometry i strzykawki,
?
monitory i lampy telewizyjne ,
?
szyby okienne i zbrojone,
?
szyby samochodowe,
?
lustra i witra¿e, fajans i porcelanê,
?
inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Odbiór odpadów - 1 raz na kwarta³ wg harmonogramu.
PAMIÊTAJ!

Przed wrzuceniem do worka: OPRÓ¯NIJ

Worek ¿ó³ty (odpady niebezpieczne)
wrzucamy:
NIEBEZPIECZNE

?
przeterminowane leki i chemikalia;
?
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj¹ce rtêæ,
?
zu¿yte przenoœne baterie i przenoœne akumulatory,
?
zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny (sprzêt RTV i AGD,
?
komputery, suszarki, ¿elazka, kalkulatory, telefony, itp.) zwane czêsto
?
elektroœmieciami,;
?
opakowania po farbach i rozpuszczalnikach,
?
resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach,
?
zu¿yty olej silnikowy, przek³adniowy oraz hydrauliczny w

opakowaniach,
?
zu¿yte filtry olejowe, zaolejone szmaty i œcierki,
?
œrodki ochrony roœlin, areozole.
?
zu¿yte kartrid¿e i tonery
Odbiór odpadów - 1 raz w roku wg harmonogramu.
UWAGA!
Odpady, które ze wzglêdu na swoj¹ wagê mog¹ spowodowaæ rozerwanie siê
worka (np.: kilka ¿elazek) lub ze wzglêdu na swoje rozmiary nie zmieszcz¹ siê
do worka (np.: komputer) nale¿y przechowywaæ oddzielnie. Natomiast w
czasie zbiórki odpady te nale¿y umieœciæ np. w pude³ku kartonowym z opisem
"odpady niebezpieczne".

PAMIÊTAJ

!

Wszystkie wk³adane odpady do worka nale¿y zabezpieczaæ (np.:
zamykaæ opakowania) przed zmieszaniem siê z innymi rodzajami
odpadów ( np.: aby suszarki nie zabrudziæ farb¹ itp.)
Zu¿yte baterie mo¿na tak¿e wyrzucaæ do specjalnych pojemników
znajduj¹cych siê na terenie placówek handlowych, placówek oœwiatowych
oraz firm podanych w tabeli, która dostêpna jest na stronie internetowej:
www.bip.kaweczyn.pl.
Odpady te bêd¹ odbierane 1 raz w roku tak¿e przez
Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
Przeterminowane leki mo¿na bêdzie oddawaæ w aptekach i
przychodniach podanych w tabeli która dostêpna jest na stronie
www.bip.kaweczyn.pl.
Odpady te bêd¹ odbierane 1 raz w roku tak¿e przez
Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
Bezwzglêdnie zakazuje siê wrzucania odpadów niebezpiecznych do
jakichkolwiek innych worków i pojemników np.: z odpadami pozosta³ymi.

Worek br¹zowy (odpady biodegradowalne)
wrzucamy:
?
pociête ga³êzie drzew i krzewów,
?
liœcie, kwiaty,
?
skoszon¹ trawê,
?
trociny i korê drzew,
?
resztki ¿ywnoœci - obierki po ziemniakach,

BIO

warzywach, owocach,
?
skorupki jajek.

Zabrania siê wrzucaæ:
?
koœci zwierz¹t, miêso i padlinê zwierz¹t,
?
olej jadalny,
?
drewno impregnowane, p³yty wiórowe i MDF,
?
leki, odchody zwierz¹t,
?
popió³ z wêgla kamiennego,
?
inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Odbiór odpadów - 2 razy na miesi¹c wg harmonogramu.

Odpady biodegradowalne mo¿na tak¿e kompostowaæ a powsta³y produkt
wykorzystywaæ do w³asnych celów np.do nawo¿enia rabat kwiatowych .

Jak pozbyæ siê innych odpadów które nie
mieszcz¹ siê w worku , takich jak odpady
wielkogabarytowe: meble, sprzêt agd i rtv itp.

Odpady te bêd¹ odbierane 2 razy do roku w formie tzw. "wystawek"
zgodnie z ustalonym harmonogramem przez Mobilny Punkt Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
Odpady wielkogabarytowe to:
?
meble,
?
sprzêt AGD du¿ych rozmiarów (lodówki, pralki, telewizory, piece kuchenne),
?
sto³y, krzes³a, szafy,
?
tapczany, ³ó¿ka, fotele, dywany, materace,
?
rowery, zabawki du¿ych rozmiarów,
?
opony z wy³¹czeniem opon przemys³owych (od ci¹gników, samochodów
ciê¿arowych, itp.)
Do odpadów wielkogabarytowych nie nale¿¹:
?
wszelkiego rodzaju czêœci budowlane i sanitarne (deski drewniane, belki,
panele, ramy okienne, drzwi, p³oty, wanny, umywalki, muszle toaletowe
lub sp³uczki, grzejniki, p³ytki, rolety),
?
czêœci samochodowe,
?
motorowery, kosiarki spalinowe,
?
odpady remontowe,
?
odpady ogrodowe,
?
worki na œmieci,
?
kartony z odpadami domowymi.

POJEMNIKI, WORKI, ODBIÓR
Na ka¿dej nieruchomoœci musi znajdowaæ siê jeden pojemnik o pojemnoœci
120 l w kolorze czarnym ( lub w innym kolorze z napisem odpowiednio
“ZMIESZANE" lub " POZOSTA£E PO SEGREGACJI" w zale¿noœci od
z³o¿onej deklaracji).
Nale¿y zgodnie ze z³o¿onymi deklaracjami zachowywaæ wybrany sposób
sposób zbiórki odpadów
Mieszkañcy, którzy bêd¹ segregowaæ odpady s¹ zobowi¹zani zbieraæ je w
workach o odpowiednich kolorach natomiast odpady nie nadaj¹ce siê do
segregacji nale¿y wrzucaæ do czarnego pojemnika na odpady pozosta³e po
segregacji (lub w innym kolorze z napisem “POZOSTA£E PO
SEGREGACJI”).
Worki bêd¹ odbierane zgodnie z zapisami podanymi powy¿ej, natomiast
pojemnik bêdzie odbierany 1 raz w miesi¹cu zgodnie z harmonogramem.
Jeœli nie wiesz gdzie wrzuciæ - wrzuæ do pojemnika czarnego
z opisem " POZOSTA£E PO SEGREGACJI".

lub

W dniu odbioru odpadów zbieranych w workach bêdzie dostarczany nowy
worek na ten rodzaj odpadów, który zosta³ odebrany czyli
WOREK ZA WOREK
oddajesz np. worek zielony - dostajesz worek zielony
Mieszkañcy, którzy nie chc¹ segregowaæ odpadów wrzucaj¹ wszystkie
œmieci do pojemników w kolorze czarnym lub z napisem
"ZMIESZANE".
Pojemnik ten bêdzie odbierany 2 razy w miesi¹cu zgodnie z
harmonogramem.
Do pojemnika czarnego lub z opisem zabrania siê wrzucaæ:
gor¹cy popió³, œnieg, lód, gruz, ¿u¿el, szlam, substancje toksyczne, ¿r¹ce,
wybuchowe, leki, termometry, strzykawki, ig³y, baterie, styropian,
elektroœmieci "
Ka¿dy pojemnik i worek musi byæ zape³niony.
Jeœli nie masz pe³nego pojemnika - worka nie wystawiaj!!!

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Pojemniki i worki nale¿y wystawiaæ przed wejœcie na teren
nieruchomoœci bezpoœrednio przy ogólnodostêpnej drodze ( gminnej,
powiatowej itp..) zgodnie z ustalonym harmonogramem dostarczonym
indywidualnie !!!
Harmonogram bêdzie zawiera³ nazwy miejscowoœci, dok³adne terminy i
godziny odbioru poszczególnych frakcji odpadów.
Niewystawienie pojemników zgodnie z harmonogramem bêdzie
skutkowa³o nieodebraniem odpadów !!!
Pojemniki i worki dostarczy przedsiêbiorca.
Utrzymanie w czystoœci pojemników nale¿y do w³aœciciela nieruchomoœci!
Za wnoszone op³aty ka¿dy mieszkaniec bêdzie móg³ oddaæ miesiêcznie 120
litrów odpadów komunalnych.
Odpady wytworzone ponad limit oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
bêd¹ odbierane przez przedsiêbiorcê na indywidualne zg³oszenie w³aœciciela
nieruchomoœci za dodatkow¹ op³at¹.
Pamiêtaj, ¿e
?
zgniataj¹c puszki, kartony i butelki plastikowe wiêcej ich pomieœcisz w
worku,
?
prawid³owo segreguj¹c odpady nie przekroczysz 120 litrowego limitu
przypadaj¹cego na 1 osobê w ci¹gu miesi¹ca.

PAMIÊTAJ!!
Jeœli LE POSEGREGUJESZ ODPADY bêdziesz ponosi³ wy¿sz¹ op³atê
zamiast 7 z³ - 12 z³/osoby/miesiêcznie!!!
Je¿eli po raz pierwszy odpady komunalne zosta³y Ÿle posegregowane firma
wywozowa powiadomi w³aœciciela nieruchomoœci za pomoc¹ naklejki w
kolorze ¿ó³tym, któr¹ naklei na pojemniku czarnym
lub z opisem "POZOSTA£E….") b¹dŸ te¿ umieœci j¹ w skrzynce na listy.

Celem powy¿szego jest aby w³aœciciel uwa¿niej segregowa³ odpady i
zwróci³ równie¿ uwagê domowników na zauwa¿one nieprawid³owoœci.
W przypadku, kiedy w³aœciciel nieruchomoœci kolejny raz Ÿle posegregowa³
odpady komunalne firma wywozowa powiadomi w³aœciciela nieruchomoœci
poprzez przyklejenie na pojemniku naklejki w kolorze czerwonym, która
bêdzie informowa³a o utracie uprawnienia do stosowania op³aty obni¿onej za s
segregacjê odpadów.

Przedsiêbiorca, który bêdzie odbiera³ odpady komunalne powiadomi
gminê o ka¿dorazowym naruszeniu przez mieszkañca selektywnego
zbierania odpadów.

Zabrania siê wrzucaæ do worków innych odpadów ni¿ te,
na które s¹ one przeznaczone.

Przyk³ady nieprawid³owej segregacji:
?
wyrzucenie œmieci do niew³aœciwego koloru worka (np.: w worku
niebieskim na szk³o bêd¹ znajdowa³y siê pojedyncze pampersy,
w worku niebieskiem na frakcjê such¹ bêdzie znajdowa³a siê pe³na
(nieopró¿niona) puszka po konserwie itp.)
?
jeœli wrzucasz do jednego worka œmieci przeznaczone do ró¿nych worków
( np.: w worku niebieskim na odpady suche bêd¹ znajdowa³y siê
pojedyncze opakowania szklane, w worku zielonym na szk³o bêd¹
znajdowa³y siê plastikowe butelki, papier, itp.),
?
kiedy odpady niebezpieczne bêd¹ umieszczone razem z pozosta³ymi
odpadami komunalnymi (np.: w worku niebieskim lub zielonym bêd¹
znajdowa³y siê baterie, w pojemniku czarnym bêd¹ znajdowa³y siê leki
itp.)
kiedy w pojemnikach na odpady pozosta³e po segregacji bêd¹ znajdowa³y
?
siê surowce wtórne (szk³o, plastik, papier itd..)

UWAGA!
Odpady z firm w iloœciach masowych (np.: kilka szkrzynek butelek) lub
œwiadcz¹ce o pochodzeniu innym ni¿ gospodarstwo domowe ( np.: kilka ton
opon) nie bêd¹ odbierane w ramach wnoszonej op³aty.
Op³aty nale¿y dokonywaæ do 20 dnia ka¿dego miesi¹ca.
Pierwsz¹ wp³atê nale¿y dokonaæ w terminie do 20 lipca 2013 roku.
Op³aty nale¿y wnosiæ na konto banku:

56 8557 0009 2004 0400 0101 0040
Op³aty za odbiór odpadów wnoszone w
Banku Spó³dzielczym w
Malanowie oraz we wszystkich oddzia³ach tej placówki nie bêd¹ obci¹¿ane
prowizj¹.
Przedsiêbiorca wybrany w trybie przetargu jest zobowi¹zany do odbierania,
transportowania i zagospodarowywania odpadów komunalnych na terenie
gminy w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku.
Przedsiêbiorc¹ który, bêdzie wykonywa³ te us³ugi jest firma
EKO GAB Gabriel Kropid³owski & Daniel Pi¹stka s. c,
z siedzib¹ w Kowalach Pañskich Kolonia 11 a,
62-704 Kawêczyn
tel.: 63 288 72 69

Przypominamy, ¿e
W przypadku zmiany dotycz¹cej sposobu zbierania œmieci
(zmieszane - na segregowane) b¹dŸ zmiany iloœci domowników ( np.:
wyjazd do szko³y, praca poza miejscem zamieszkania, œmieræ, narodziny
itp. ) nale¿y ten fakt zg³osiæ do gminy w terminie 14 dni od nast¹pienia
zmiany wype³niaj¹c deklaracjê o wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

KOMPOSTOWANIE to stara metoda produkcji wartoœciowego nawozu
organicznego-kompostu. Odpady organiczne s¹ przetwarzane w czasie
kompostowania przez rozmaite mikroorganizmy/te¿ d¿d¿ownice/ do postaci
prostych zwi¹zków które mog¹ wzbogaciæ glebê pod uprawê roœlin.
Korzyœci p³yn¹ce z wytwarzania kompostu:
?
kompostowanie pozwala przetworzyæ oko³o 20-30 % wytwarzanych

przez nas odpadów,
?
kompostowanie dostarcza bardzo dobrego i taniego nawozu organicznego
który wzbogaca glebê w próchnicê dziêki czemu ziemia staje siê pulchna,
przewiewna i zatrzymuje wodê,
?
kompost nadaje siê do wszystkich roœlin, nie mo¿na nim "przenawoziæ" i
zaszkodziæ roœlinom,
?
ponowne wykorzystanie odpadów organicznych pozwala zapobiec
rabunkowej eksploatacji naturalnych zasobów próchnicy i torfu.
Kompostowaæ mo¿na w specjalnym kompostowniku przydomowym, jak
te¿ w otwartej pryzmie w ogrodzie. Nie jest to czynnoœæ trudna, ale nale¿y
znaæ jej podstawowe zasady.
Pryzma kompostowa - to najprostszy sposób zagospodarowania odpadów
organicznych. Odpady uk³ada siê bezpoœrednio na ziemi: na spodzie nale¿y
po³o¿yæ grubsze ga³¹zki, a pozosta³e odpady uk³adaæ na przemian
rozdrobnione z grubszymi; mo¿na te¿ przesypywaæ je ziemi¹ lub starym
kompostem. Dobrze u³o¿ona pryzma ma kszta³t trapezu o podstawie do 1,5
m i wysokoœci 0,8-1,2 m.

Dó³ kompostowy- to równie¿ prosty sposób gromadzenia i przetwarzania
bioodpadów. Odpadki kuchenne i ogrodowe uk³ada siê w prostok¹tnym
wykopie o g³êbokoœci ok. 40 cm. Dó³ kompostowy utrzymuje wilgoæ lepiej ni¿
pryzma, choæ d³ugotrwa³e odpady mog¹ doprowadziæ do gnicia odpadów.
Dobrze jest przykryæ wype³niony dó³ s³om¹, sianem lub liœæmi.
Wa¿ne jest ¿eby zachowaæ odpowiednie warunki dla tworzenia siê
wartoœciowego kompostu:
?
wybraæ odpowiednie miejsce, w cieniu, os³oniête od wiatrów na
przepuszczalnym pod³o¿u, lekkim wzniesieniu aby nie gromadzi³a siê w
nim woda,
?
nale¿y zapewniæ dostêp powietrza do kompostowanej masy aby zapobiec
procesom gnilnym,
?
nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wilgotnoœæ.
Uk³adanie kompostu:
I warstwa - pociête ga³êzie i grube ³odygi przesypane ziemi¹ lub dojrza³ym
kompostem,
II warstwa- uk³adaæ warstwami zgromadzone odpadki organiczne ( 20 cm)
ziemiê (2-4 cm), posypaæ wapnem, dolomitem lub kred¹.
Dok³adaæ kolejne warstwy w tej samej kolejnoœci i polewaæ co kilka dni
wod¹ aby utrzymaæ lekk¹ wilgotnoœæ.
Po kilku dniach (2-4) kompost nale¿y prze³o¿yæ aby warstwa wierzchnia
znalaz³a siê na spodzie. Mo¿na dodaæ tzw. Starter (szczepionkê) lub
lub trochê gotowego kompostu, dziêki temu nie trzeba przek³adaæ kompostu.
W zimie aby utrzymaæ odpowiedni¹ temperaturê nale¿y prze³o¿yæ kompost
s³omianymi matami.

Co wolno kompostowaæ:

filtry i torebki
z herbat¹

resztki we³ny

skorupki jaj

w³osy

pióra

skoszona trawa

odpadki z kuchni

obornik

œciêty ¿ywop³ot

liœcie

odpadki z ogródka

Czego nie wolno kompostowaæ
?
resztki kuchenne w postaci miêsa, ryb, koœci ( przyci¹gaj¹ muchy, myszy,
szczury),
?
metal, plastik, szk³o,
?
pieluchy, podpaski,
?
popió³, resztki budowlane,
?
odpady zawieraj¹ce chemikalia.
WARTO ZAPAMIÊTAÆ:
Kompostowniki i pryzmy warto zak³adaæ pod bzem czarnym, leszczyn¹, kalin¹
koralow¹, grabem, sprzyjaj¹ one reakcjom w kompostowanym materiale.
Aby zwiêkszyæ zawartoœæ azotu w kompoœcie, pryzmê mo¿na obsiaæ ³ubinem.
Fusy od kawy przywabiaj¹ do kompostu d¿d¿ownice, które przetwarzaj¹ masê
masê biologiczn¹.

