PAMIÊTAJ !!

SEGREGOWANIE SIÊ OP£ACA !!

W przypadku niez³o¿enia deklaracji Wójt Gminy Bodzanów
okreœli w drodze decyzji wysokoœæ op³aty, bior¹c pod uwagê
szacunki, w tym œredni¹ iloœæ odpadów powstaj¹cych na
nieruchomoœciach o podobnym charakterze.

W myœl nowej ustawy op³ata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi bêdzie ni¿sza w przypadku, gdy w³aœciciele
nieruchomoœci bêd¹ prowadzili selektywn¹ zbiórkê odpadów.

CO Z AKTUALN¥ UMOW¥ NA ODBIÓR ODPADÓW?
Szanowny Mieszkañcu!
Od 1 stycznia 2012 roku wesz³a w ¿ycie nowa ustawa
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach. Ustawa
reguluje nowe obowi¹zki dla gmin.
Zmiana przepisów oznacza, ¿e od 1 lipca 2013 roku,
mieszkañcy nie bêd¹ podpisywaæ indywidualnie umów na
wywóz odpadów. To zadanie przejmie gmina, która w myœl
ustawy bêdzie odpowiedzialna za odbiór i utylizacjê
odpadów. Wprowadzenie zmian ma poprawiæ estetykê
naszego otoczenia tj. mniej œmieci trafi do lasu, przydro¿nych
rowów i na dzikie wysypiska. Liczymy, ¿e wiêcej œmieci bêdzie
poddawane segregacji.
Mieszkañcy Gminy Bodzanów zostan¹ objêci nowym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia
1 lipca 2013 roku.

NOWE OBOWI¥ZKI MIESZKAÑCÓW
Wszyscy w³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani bêd¹ do
z³o¿enia do dnia 31 marca 2013 roku deklaracji o wysokoœci
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( a tak¿e
w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoœci maj¹cych
wp³yw na powstanie, b¹dŸ wygaœniêcie obowi¹zku
uiszczenia op³aty lub zaistnienia zdarzeñ maj¹cych wp³yw na
wysokoœæ op³aty) .

Od 1 lipca 2013 r. us³ugê odbioru odpadów od w³aœcicieli
nieruchomoœci w zamian za op³atê zapewni Gmina.
W³aœciciele nieruchomoœci do tego czasu powinni
wypowiedzieæ umowê na odbieranie odpadów komunalnych
zawart¹ indywidualnie. Aby nie ponosiæ dwóch op³at
(zarówno nowej obowi¹zkowej „op³aty œmieciowej” jak
i op³aty wynikaj¹cej z umowy z przedsiêbiorc¹) nale¿y
rozwi¹zaæ aktualn¹ umowê do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na okres wypowiedzenia
opisany w aktualnie obowi¹zuj¹cej umowie z prywatnym
przedsiêbiorc¹, by czas jej trwania obowi¹zywa³ wy³¹cznie
do dnia 30 czerwca 2013 roku.

KOSZTY NOWEGO SYSTEMU
Wójt Gminy obowi¹zany jest zorganizowaæ przetarg na
odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci.
Oznacza to, ¿e op³atê za wywo¿enie odpadów bêdziemy
p³aciæ na konto Gminy, a Gmina bêdzie rozlicza³a siê z firm¹,
która wygra przetarg.

JAK SEGREGOWAÆ ODPADY?
Zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Bodzanów okreœlono nastêpuj¹ce
rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki
odpadów komunalnych:
1. Przezroczysty o poj. 120 L: papier (w tym opakowania,
gazety, czasopisma), tworzywa sztuczne;
2. Czarny o poj. 120 L: szk³o, metal, opakowania
wielomateria³owe;
3. Pojemnik na odpady zmieszane o poj. 240 L.
Ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci otrzyma od gminy
pojemniki w ramach tzw. ,,op³aty œmieciowej”

ZASADY PRAWID£OWEJ SEGREGACJI:

ZALETY SEGREGACJI

Odpady selektywne- czyli takie, które podlegaj¹ segregacji,

¯yjemy w otoczeniu bardzo wielu przedmiotów. Niektóre z nich
wykorzystujemy tylko przez chwilê, inne przez d³u¿szy czas. Co
robimy z tymi, których nie potrzebujemy? Czêsto po prostu
wyrzucamy „na œmieci”. Ka¿dy z nas produkuje ogromn¹ iloœæ
odpadów – szacuje siê, ¿e przeciêtny Polak rocznie wytwarza
ich oko³o 315kg. Sposobem na zmniejszenie iloœci odpadów
podlegaj¹cych utylizacji (np. sk³adowaniu) i problemów
œrodowiskowych z tym zwi¹zanych jest segregacja odpadów.
Segregacja, czyli zbieranie odpadów do specjalnie
oznakowanych pojemników, z podzia³em na rodzaj surowców,
z jakiego zosta³y wyprodukowane, ma na celu odzysk
surowców nadaj¹cych siê do ponownego u¿ytku lub
przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych
materia³ów.

e
Papier: papier, gazety, tektura, ksi¹¿ki, zeszyty,
e
Tworzywa sztuczne: butelki plastikowe, torebki plastikowe,

plastikowe nakrêtki,

e
Szk³o: butelki szklane, s³oiki szklane bez nakrêtek,

opakowania szklane po kosmetykach,

e
Metal: puszki metalowe, kapsle z butelek, pokrywki od

s³oików, folia aluminiowa,

e
Opakowania wielomateria³owe: kartony po mleku, sokach,

Odpady zmieszane- czyli wszystkie inne, które nie podlegaj¹
segregacji.
e
Odpady zmieszane: np. pampersy, zimny popió³, zmiotki

z domu,

Op³ata za posegregowane odpady bêdzie ni¿sza, warto zatem
segregowaæ odpady!
Nie wszystkie odpady bêd¹ odbierane z naszych domów.
Z czêœci¹ odpadów musimy postêpowaæ inaczej, g³ównie
dlatego, ¿e zawieraj¹ niebezpieczne substancje lub s¹
szczególnie uci¹¿liwe z innych powodów. W wiêkszoœci
przypadków mo¿emy je odwieŸæ do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie zostan¹ przyjête za
darmo. Oto kilka przyk³adów co przyjmie PSZOK:
e
baterie,
e
niewykorzystane leki,
e
zu¿yte ¿arówki,
e
opakowania po substancjach niebezpiecznych,
e
sprzêt elektryczny i elektroniczny,
e
meble, ramy okienne,
e
akumulatory,
e
ga³êzie, skoszona trawa

Segregacja odpadów jest korzystna dla œrodowiska.
Najwa¿niejsze zalety segregacji to: zmniejszenie iloœci
odpadów na sk³adowiskach i wyd³u¿enie „¿ycia” sk³adowiska,
zmniejszenie szkodliwoœci odpadów, mniejsze zu¿ycie
surowców naturalnych, mniejsze zu¿yc ie energii
i zmniejszenie zanieczyszczenia.

Gor¹co zachêcamy wszystkich
mieszkañców do czynnego
w³¹czenia siê w akcjê
segregowania!
Szczegó³owe informacje:
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie.
zk@bodzanow.pl, (24) 260-70-06, wew.29
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

Gmina Bodzanów

Co mnie czeka

jako mieszkañca w zwi¹zku

z ,,rewolucj¹ œmieciow¹”?

