Szanowni Państwo,
Aktualnie trwają w Polsce intensywne działania związane z
wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami,
określonego w Ustawie z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897), w którym na gminy spada
obowiązek gospodarowania wytwarzanymi odpadami komunalnymi. Najpóźniej
od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości
przez przedsiębiorstwo wybrane w drodze przetargu przez Gminę O tym fakcie
Gmina poinformuje swoich mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty (także
na swojej stronie internetowej ).
Akcesja Polski z Unią Europejską powoduje konieczność wprowadzenia
standardów gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującymi powszechnie
w krajach członkowskich Unii. W tym zakresie kraj nasz ma duże zaniedbania
i znajduje się na odległym miejscu w grupie państw Unii. Niestety wzrost
wymagań dotyczący wyższych standardów gospodarki odpadami komunalnymi
spowoduje wzrost kosztów. Jest to jednak konieczne, abyśmy mogli żyć w
czystym nie zatrutym środowisku.
Na terenie wszystkich gmin Związku Komunalnego Gmin Powiatu
Radzyńskiego wprowadzony zostanie nowy jednolity system selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.
Wszystkie zebrane przez właścicieli nieruchomości i odebrane przez
przedsiębiorcę wybranego przez gminę w drodze przetargu odpady komunalne
kierowane będą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Adamki” w m. Biała
gm. Radzyń Podlaski, który jest własną instalacją gmin członkowskich Związku.
Informacje o Zakładzie znajdziecie Państwo na stronie: www.zzok-adamki.pl.
W Zakładzie, odpady będą poddane segregowaniu, w wyniku czego wydzielone
zostaną surowce, odpady nadające się do produkcji paliwa oraz frakcje
organiczne, które zostaną poddane kompostowaniu. Jedynie niewielka część
odpadów, która pozostanie po procesie sortowania będzie skierowana na
składowisko. W ten sposób gminy zapewnią sobie uzyskanie odpowiednich,
określonych w przepisach poziomów odzysku i ograniczenia składowania
odpadów unikając kar za niewywiązanie się z tego obowiązku.
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W nowym systemie gospodarki odpadami:
1. Mieszkańcy gromadzić będą na posesji odpady posegregowane na
następujące frakcje:

- odpady opakowaniowe (tzw. suche),
- odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych posesji.
- odpady ze szkła opakowaniowego (bez podziału na szkło kolorowe i
bezbarwne),
- popioły,
- pozostałe odpady zbierane selektywnie.
Osoby, które w złożonej do Gminy deklaracji zadeklarują zbieranie
zmieszanych odpadów komunalnych będą gromadzić odpady w jednym
pojemniku, za które jednak zapłacą więcej niż ci, którzy będą prowadzić
selektywna zbiórkę.
2. Odpady wielkogabarytowe (meble, opony, itp.) odbierane będą z
nieruchomości w systemie akcyjnym, w wyznaczonych w danej gminie
terminach.
3. Mieszkańcy będą mogli również dostarczać wszystkie selektywnie zbierane
odpady samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który powstanie w każdej gminie. Jego adres, godziny otwarcia oraz
zasady funkcjonowania gminy podadzą w sposób zwyczajowo przyjęty, także na
stronie internetowej gminy.
4. Na specjalne zamówienie, niektóre odpady takie jak odpady remontowe i
odpady wielkogabarytowe będą odbierane za dodatkową opłatą bezpośrednio z
nieruchomości. Szczegółowo określi to "Regulamin utrzymania czystości i
porządku w gminie".
5. W niektórych gminach, przyjmowane będą od mieszkańców bezpłatnie
również takie odpady jak:
- przeterminowane leki, termometry rtęciowe – we wskazanych aptekach,
- baterie - we wskazanych placówkach oświatowych i instytucjach publicznych.
W ramach uiszczanej na konto gminy opłaty za zagospodarowanie odpadów,
właściciele nieruchomości otrzymają następujące usługi:
1. Odbierane odpadów z nieruchomości:
- po niższej cenie odpady posegregowane,
- za wyższą cenę odpady zmieszane – bez segregacji.
2. Odbieranie akcyjnie 2 razy w roku odpadów wielkogabarytowych (meble,
opony, itp.).

3. Przyjmowanie w wybranych aptekach przeterminowanych lekarstw i
termometrów rtęciowych, a we wskazanych placówkach oświatowych i
instytucjach publicznych – baterii.
4. Przyjmowanie selektywnie zebranych odpadów w Punktach Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
JAKIE ODPADY ZBIERAMY SELEKTYWNIE NA TERENIE POSESJI
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE
Odpady opakowaniowe (tzw. suche)
Poprzez odpady opakowaniowe (tzw. suche) uznaje się odpady, m.in. takie jak:
- odpady opakowaniowe (butelki po napojach papier, tworzywa sztuczne),
- wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne,
- makulatura, gazety, książki,
- opakowania wielomateriałowe „tetrapack” np. po sokach i napojach,
- opakowania z metali żelaznych,
- opakowania z metali nieżelaznych,
- pojemniki po kosmetykach,
- reklamówki, woreczki foliowe itp.
Opakowania muszą być opróżnione z zawartości i nie zamoczone.
Odpady opakowaniowe gromadzone będą w jednym pojemniku lub worku
(przezroczystym) w kolorze żółtym.
Odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych (przy
posesjach)
Odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów,
takie jak odpady spożywcze i kuchenne, papier, tektura, drewno (nie malowane,
nie impregnowane i
klejone, bez elementów metalowych o rozmiarach nie utrudniających
opróżniania pojemników) oraz
odpady z pielęgnacji terenów zielonych:
- odpady kuchenne,
- resztki i obierki z owoców i warzyw,
- skoszona trawa i zgrabione liście,
- rośliny, ziemia po kwiatach,
- trociny,
- drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku lub
worku),
- fusy z kawy i herbaty,
- skorupki jajek,
- pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt (psów, kotów, ptaków, gryzoni),
- inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne.

Odpady biodegradowalne gromadzone będą w pojemniku lub worku w kolorze
brązowym.
Odpady ze szkła opakowaniowego (bez podziału na szkło kolorowe i
bezbarwne)
Odpady ze szkła opakowaniowego np: butelki, słoiki, słoje i gąsiory, karafki
itp., bez szkła budowlanego, luster, szyb i reflektorów samochodowych, ani
pochodzącego z cmentarzy (kaganki itp. ). Nie mogą to też być opakowania
szklane po środkach ochrony roślin i chemikaliach. Opakowania szklane
powinny być całkowicie opróżnione z zawartości. Odpady ze szkła
opakowaniowego gromadzone będą w pojemniku lub worku w kolorze
zielonym.
Popioły
Zbierane do oddzielnego pojemnika żużle i popioły z palenisk domowych i
kotłów C.O. opalanych drewnem, papierem, węglem, słomą, peletami i innymi
paliwami dopuszczonymi do obrotu. Popioły zbierane będą w oddzielnych
pojemnikach ocynkowanych.
Pozostałe odpady zbierane selektywnie
Odpady inne niż wymienione we frakcjach wyżej opisanych. Przykłady:
tekstylia,
obuwie,
pampersy,
porcelana,
ceramika,
przedmioty
wielomateriałowe, lustra, szkło okienne, kaganki z cmentarzy oraz przedmioty
wyraźnie nie pasujące do pozostałych frakcji selektywnie zbieranych.
Przedmioty te nie mogą być nadmiernie zawilgocone i zawierać substancji
płynnych.
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Osoby, które nie będą chciały zbierać selektywnie odpadów i zgłoszą to w
deklaracji, gromadzić je będą w pojemniku zawierającym wszystkie rodzaje
ww. odpadów. Odpady te będą gromadzone w pojemnikach w kolorze szarym
lub czarnym. Za takie odpady trzeba będzie jednak płacić więcej.
Uwaga: zarówno w odpadach komunalnych zmieszanych jak i selektywnie
zbieranych i odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie
mogą znajdować się następujące kategorie odpadów:
 Zużyty i zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 Baterie i akumulatory.
 Przeterminowane i zbędne leki.
 Chemikalia (farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki itp.) oraz
opakowania po nich.
 Środki ochrony roślin, ich pozostałości i opakowania po nich.








Opakowania po nawozach i ich pozostałości.
Świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne.
Opony.
Złom metali z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
Oleje i smary.
Odpady gabarytowe, bez względu na ilość materiałów, z których są
zbudowane, a których gabaryty nie pozwalają na umieszczenie ich w
pojemnikach lub workach przeznaczonych do odbioru frakcji zmieszanej
lub frakcji z selektywnej zbiórki.
 Gruz i materiały z remontów i rozbiórek nie wymagających pozwoleń na
budowę i rozbiórkę.
 Odpady zawierające azbest np. płyty eternitowe.
Jeśli przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli nieruchomości
stwierdzi obecność tych kategorii odpadów, ma prawo odmówić ich
odebrania.
O CZYM MUSI WIEDZIEĆ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
W terminie wskazanym przez Gminę należy wypełnić dostarczoną
Deklarację, która określi:
a) ilość i pojemność niezbędnych pojemników,
b) koszt zagospodarowania odpadów dla danej nieruchomości.
W deklaracji właściciel nieruchomości wskaże, czy będzie zbierał odpady
selektywnie, czy nie. Wybór jednej z tych opcji wiąże się nie tylko z wysokością
opłat ale także ze stanem naszego środowiska w przyszłości. Ze zmieszanych
odpadów komunalnych można odzyskać maksymalnie do 10% surowców, które
trafią do ponownego użycia lub recyklingu. Pozostała masa nadaje się tylko do
składowania na składowiskach odpadów. W przypadku zbierania selektywnego,
do ponownego użycia lub recyklingu trafi wielokrotnie więcej odpadów.
Od 1 lipca 2013 r. odpady odbierane będą przez przedsiębiorstwo
wybrane w drodze przetargu przez gminę. Najpóźniej od 1 lipca 2013 r. opłata
za zagospodarowanie odpadów uiszczana będzie na konto gminy. Gmina określi
zasady zaopatrywania nieruchomości w pojemniki i worki. Zalecane jest
szczegółowe zapoznanie się z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku w
gminie", który opisuje powyższe kwestie i stanowi akt prawa miejscowego,
obowiązujący wszystkich mieszkańców gminy. Władze gminy będą na bieżąco
informować mieszkańców o wszystkich sprawach związanych z gospodarką
odpadami.

Szanowni Państwo,
Przy okazji chcielibyśmy przestrzec Państwa przed niewłaściwą praktyką
spalania odpadów komunalnych, zwłaszcza tworzyw sztucznych w piecach
grzewczych i na ogniskach. Podczas spalania tych odpadów wydzielają się
bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego dioksyny chlorowane i furany.
Są to substancje niezwykle silnie rakotwórcze i trujące, pozostające w
otaczającym nas środowisku przez bardzo długi okres (nawet do 500 lat).
Podstawowe akty prawne regulujące nowe zasady gospodarowania
odpadami w gminach:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243, z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 152
poz. 897).
3. Rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (Dz.U. 2012
poz. 645).
4. Rozporządzenie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz.U. 2012 poz. 676).
Więcej informacji o funkcjonowaniu nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi
znajdą
Państwo
na
stronach
internetowych:
www.mos.gov.pl/komunalne
www.naszesmieci.pl

