Dostarczone do PSZOK Chodkowo odpady powinny
być odpowiednio posegregowane:
papier i tektura,
szkło
metale
tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe,
odpady ulegające biodegradacji,
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i remontowe 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, płytki ceramiczne, 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 urządzenia, będące
odpadami w rozumieniu zapisów ustawy
o odpadach do których zalicza się: chłodziarki,
zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki,
mikrofalówki, żelazka, tostery, odkurzacze,
komputery itp.
baterie i akumulatory,
chemikalia np. opakowania zawierające resztki,
farb i lakierów, opakowania po aerozolach,
przeterminowane leki - leki po terminie
przydatności, leki nie zużyte do końca,
opakowania,
zużyte opony - zużyte opony od pojazdów
osobowych oraz rowerów i wózków
popiół.

Dostarczone do PSZOK Miszewo odpady powinny
być odpowiednio posegregowane:
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.

Gmina Bodzanów

Wspólny System
Segregacji Odpadów
(WSSO)
1 stycznia 2018 r.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dwa razy do roku organizowana
jest zbiórka mobilna odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Terminy zbiórek
są odpowiednio wcześniej podane do
wiadomości dla mieszkańców. Osoby chętne
proszone są o wpisanie się na listę podając adres
nieruchomości oraz rodzaj odpadów, których
chcieliby się pozbyć w ramach organizowanej
zbiórki.

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).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bodzanów
Od 1 lipca 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017, poz. 19)
obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów
(WSSO) na terenie całego kraju.

Worek koloru brązowego ,,BIO”
Wrzucamy:
odpadki warzywne i owocowe,
resztki jedzenia,
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew.

Pojemnik z odpadami zmieszanymi
Wrzucamy:
pozostałe odpady, które nie dadzą się wysegregować,
a nie są odpadami niebezpiecznymi: np. artykuły
higieniczne, zużyta wata, waciki, pieluchy, pampersy,
tytoń, talerze, doniczki, naczynia typu arco, ceramika,
porcelana, niedopałki papierosów, mokre folie i folia
aluminiowa, odpady łączone z kilku frakcji
(metal - guma -tworzywa sztuczne), świeczki, zabawki
pluszowe, zabawki składające się z wielu frakcji, worki
z odkurzacza, sznurki i wstążki, serwetki, ubrania,
t e k s t y l i a , b u t y, t r w a l e z a b r u d z o n e o d p a d y
opakowaniowe nienadające się do odzysku, popiół.

W związku z tym wdrożenie wspólnych zasad na terenie
Gminy Bodzanów rozpocznie się z dniem 1 stycznia
2018 r. Od tej pory odpady segregowane będą dzielone na
4 frakcje:
worek niebieski - papier,
worek zielony - szkło,
worek żółty - metale i tworzywa sztuczne,
worek brązowy - odpady ulegające biodegradacji.

PAPIER

Odpady zmieszane gromadzone będą w pojemnikach
oznaczonych jako odpady zmieszane.

Zasady segregacji
Worek koloru niebieskiego ,,Papier”
Wrzucamy:
opakowania z papieru i tektury,
gazety, czasopisma i ulotki,
zeszyty,
papier biurowy,
zniszczony papier,
Worek koloru zielonego ,,Szkło”
Wrzucamy:
butelki po napojach i żywności,
słoiki,
szklane opakowania po kosmetykach.
Worek koloru żółtego ,,Metale i tworzywa sztuczne”
Wrzucamy:
butelki plastikowe,
nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe,
kartony po mleku/sokach,
folię aluminiową,
opakowania po środkach czystości, kosmetykach.
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Na terenie Gminy Bodzanów funkcjonują dwa
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (P S ZO K-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
w miejscowości Chodkowo, ul. Bankowa 7
czynny jest
pn, wt, czw, pt w godz. 7:30 do 15:30
śr w godz. 8:30 -16:30
Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
w miejscowości Nowe Miszewo, ul. Pałacowa 18
czynny jest
pn - pt w godz. 7:00 do 15:00

