Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy terminy wywozu odpadów komunalnych przez firmę REMONDIS Sp. z o.o.
z terenu Gminy Bodzanów:
Terminy wywozu obowiązujące od 01.01.2017 do 31.12.2017
Sołectwa: Łagiewniki, Borowice, Białobrzegi, Nowe Miszewo, Kępa Polska, Nowy Reczyn, Cieśle, Reczyn, Karwowo
Duchowne, Karwowo Szlacheckie:

30.I; 21.II; 24.III; 18.IV; 25.V; 23.VI; 27.VII; 29.VIII; 22.IX; 26.X; 29.XI; 18.XII
Sołectwa: Miszewo Murowane, Niesłuchowo, Kłaczkowo, Ramutówko, Kanigowo, Pepłowo, Małoszywka, Nowe
Kanigowo, Miszewko, Małoszewo, Felicjanów, Bodzanów:

26.I; 23.II; 30.III; 27.IV; 29.V; 29.VI; 31.VII; 24.VIII; 28.IX; 30.X; 23.XI; 19.XII
Sołectwa: Krawieczyn, Garwacz, Wiciejewo, Leksyn, Mąkolin-Kolonia, Łętowo, Mąkolin, Archutowo, Archutówko,
Gromice, Chodkowo-Działki, Parkoczewo, Cybulin, Chodkowo, Stanowo, Osmolinek, Gąsewo:

27.I; 24.II; 31.III; 28.IV; 26.V; 30.VI; 28.VII; 25.VIII; 29.IX; 27.X; 24.XI; 22.XII
Pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie w miejscu
widocznym do drogi publicznej. Odbiór odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych
od właścicieli
nieruchomości realizowany będzie od godz. 7:00.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone, papier, szkło,
opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, popiół, opony można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.

Mobilna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach: 20 luty 2017 r.
oraz 30 sierpień 2017 r. (po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy odpowiednio do dnia 10.02.2017 r. oraz
14.08.2017 r.)

Urząd Gminy w Bodzanowie
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, (24) 260-70-06, wew. 129

ODPADY - WAŻNE!!!
Zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów obowiązują następujące rodzaje
pojemników/worków przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych:


 worek przezroczysty o poj. 120 l: papier, tworzywa sztuczne;
worek czarny o poj. 120 l: szkło, metal, opakowania wielomateriałowe;
 pojemnik na odpady zmieszane o poj. 120 l / 240 l.

W przypadku zwiększenia ilości odpadów komunalnych zmieszanych na nieruchomościach zamieszkałych dozwolone jest gromadzenie
ich w dodatkowych workach z tworzyw sztucznych przy pojemnikach. Dodatkowe worki powinny zostać oznaczone ( np. opisane
wodoodpornym markerem) przez wystawiającego odpady napisem ,, odpady zmieszane,,
Utrzymywanie pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym poprzez poddawanie pojemników
dezynfekcji i czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy należy zarówno do właściciela
nieruchomości jak i podmiotu odbierającego odpady.
Stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych obowiązujące od 1 stycznia 2017r.
- odpady zbierane w sposób selektywny: 9 zł miesięcznie / osobę,
- odpady zbierane w sposób zmieszany: 18 zł miesięcznie / osobę,
W przypadku uchwalenia nowej stawki właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu otrzymanym od Wójta Gminy.
Przypominamy jednak, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (ilości osób zamieszkujących nieruchomość) właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany.

Na terenie Gminy Bodzanów funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK - i). Dla mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych, ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Bodzanów korzystanie z przedmiotowych
punktów jest nieodpłatne. Dowóz odpadów mieszkaniec pokrywa we własnym zakresie. Od w/w osób odpady przyjmowane są po udokumentowaniu faktu
zamieszkania na terenie Gminy Bodzanów oraz wypełnieniu dokumentu potwierdzającego dostarczenie odpadów.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Chodkowo ul. Bankowa 7 czynny jest: pn, wt, czw, pt w godz. od 7:30 do 15:30,

śr w godz. 8:30 do 16:30 .

Dostarczone do PSZOK odpady powinny być odpowiednio posegregowane:
 Papier i tektura - książki, zeszyty, papiery, gazety kolorowe,
kartony, broszury, foldery
 Szkło - butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach,
 Metale - puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny
złom żelazny, metale kolorowe, kapsle, patelnie, zużyte
sztućce itp.
 Tworzywa sztuczne - puste i zgniecione butelki PET, folia,
torebki z tworzyw sztucznych, puste plastikowe butelki
po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania
po żywności,
 Opakowania wielomateriałowe – kartoniki po mleku,
sokach typu TETRAPAK, opakowania składające się z laminatu
z folii, papieru i aluminium tj. opakowania po chipsach,
batonach, ciastkach, zupkach w proszku itp.
 Odpady ulegające biodegradacji – zalicza się do nich
odpady kuchenne, odpady zielone powstających m. in.
w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów (liście, trawa, pocięte

gałęzie drzew i krzewów, łodygi, kwiaty), drewno i opakowania
z drewna.
 Odpady wielkogabarytowe - stoły, krzesła, szafy, tapczany,
łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery dziecięce,
zabawki dużych rozmiarów, itp.
 Odpady budowlane i remontowe - odpady pochodzące
z remontów (powstałych w gospodarstwie domowym),
prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub
wykonania robót. Należą do nich np. odpady z betonu oraz
gruz betonowy z remontów np. posadzki betonowe, beton;
gruz ceglany np. cegły, pustaki, cement; odpady innych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np. wanny,
zlewy, płytki ceramiczne; usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
drewno np. panele, drzwi; szkło np. szyby okienne; tworzywa
sztuczne np. rynny z PCV, rury wodociągowe i kanalizacyjne,
ramy okienne z PCV;
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przez
to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych

 kompletne zużyte urządzenia, będące odpadami w rozumieniu
zapisów ustawy o odpadach, do których zalicza się np.:
chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki,
mikrofalówki, żelazka, tostery, frytkownice, miksery, noże
elektryczne, odkurzacze, komputery itp.
 Baterie i akumulatory - baterie i akumulatory ołowiowe,
niklowo-kadmowe
i
inne,
baterie
i
akumulatory
małogabarytowe (paluszki, płaskie, itp.)
 Chemikalia - opakowania zawierające resztki farb i lakierów,
rozpuszczalników,
środków
do
impregnacji
drewna,
opakowania
po aerozolach.
 Przeterminowane leki – leki po terminie przydatności, leki
nie zużyte do końca, opakowania.
 Zużyte opony - zużyte opony z pojazdów osobowych oraz
zużyte opony rowerów, wózków.
 Popiół

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 18 czynny jest: pn-pt w godz. od 7:00 do 20:00.
Do punktu można dostarczać następujące rodzaje odpadów: - papier i tektura, - tworzywa sztuczne, - metale, - opakowania wielomateriałowe, - baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, - odpady pochodzące z działalności rolniczej (worki po nawozach, worki big-bag, folia po sianokiszonce, sznurki, worki po pelecie/eko-groszku, folia budowlana).
Do PSZOK- ów nie przyjmujemy:





zmieszanych odpadów komunalnych;
płyt azbestowo-cementowych;
materiałów izolacyjnych tj. wełna izolacyjna, styropian budowlany, papa itp.;
części od samochodów i maszyn;





zużytych opon od samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych;
opakowań po nawozach, środkach ochrony roślin wykorzystywanych w rolnictwie;
odpadów pochodzących od podmiotów gospodarczych;

UWAGA!!! Odpady, które nie są przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy na własny koszt są zobowiązani dostarczyć do wybranych zakładów utylizacyjnych osobiście bądź
za pośrednictwem firm wywozowych wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Bodzanów (dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy).

