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Szanowni Mieszkańcy,

  

od 1 lipca 2013 r. Gmina Rzekuń będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

      

Zasady funkcjonowania nowego systemu określone zostały w uchwałach Rady Gminy Rzekuń.
Jedną z podstawowych uchwał w zakresie gospodarowania odpadami jest Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzekuń przyjęty Uchwałą Nr
XXXVI/241/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013 roku, który precyzuje
podstawowe obowiązki mieszkańców naszej Gminy w zakresie utrzymania czystości, sposobu i
zakresu selektywnej zbiórki odpadów, rodzaju pojemników i częstotliwości ich opróżniania.

  

W ramach uiszczonej opłaty z nieruchomości odbierane będą wytworzone w gospodarstwach
domowych następujące rodzaje odpadów komunalnych:

  

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbiór odbywać się będzie z pojemników
o minimalnej pojemności 120 l.- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

  

- odpady zbierane w sposób selektywny (papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe) - odbiór odbywać się będzie z pojemników lub worków o minimalnej
pojemności 120 l.- nie rzadziej niż raz w miesiącu,

  

- odpady zbierane w sposób selektywny (szkło) - odbiór odbywać się będzie z pojemników lub
worków o minimalnej pojemności 120 l. - raz na kwartał,

  

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji -
odbiór odbywać się będzie z pojemników lub worków o minimalnej pojemności 120 l.-  nie
rzadziej niż raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne można składować we własnym
kompostowniku, na terenie nieruchomości z przeznaczeniem wykorzystania we własnym
zakresie. Właściciele nieruchomości, którzy nie chcą kompostować tego rodzaju odpadów -

 1 / 3



Informacje o odpadach komunalnych

Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń
poniedziałek, 03 czerwca 2013 14:27 - Poprawiony wtorek, 25 czerwca 2013 15:53

przekażą pisemną informację do Urzędu Gminy w Rzekuniu w celu objęcia nieruchomości
systemem odbioru odpadów biodegradowalnych.

  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór
odbywać się będzie w formie wystawki sprzed posesji nie rzadziej niż dwa razy w roku.

  

Pozostałe zebrane w sposób selektywny odpady komunalne typu: zużyte leki, zużyte baterie
oraz odpady wielkogabarytowe i inne można będzie przekazywać również do PSZOK,
który będzie funkcjonował na terenie Gminy Rzekuń. Informacje o lokalizacji oraz godzinach
otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości.

  

W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, Gmina przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  i worki na pozostałe frakcje odpadów
zbieranych w sposób selektywny, za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego przez gminę
w drodze przetargu – ZUK Wiesław Kisiel z siedzibą w Laskowcu. W przypadku zwiększonego
zapotrzebowania w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości zaopatruje się w każdy kolejny pojemnik we własnym zakresie i na własny koszt.

  

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów oraz ulotkę dotyczącą zasad selektywnego
zbierania  odpadów komunalnych przekaże wraz z pojemnikami i workami do zbierania
odpadów – przedsiębiorca który będzie obsługiwał teren naszej gminy -  ZUK Wiesław Kisiel z
siedzibą w Laskowcu.

  

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność
gospodarczą, właściciele działek letniskowych, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są
gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek
zawarcia lub kontynuacji umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

  

Znowelizowane zasady gospodarki odpadami na terenie Gminy na bieżąco będą przekazywane
do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy w tym również na stronie  www.rzekun.pl. W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości informacje będzie można uzyskać w pokoju Nr 15 lub
telefonicznie pod numerem 29 761 73 01 wew. 144 – Pani Edyta Kołakowska.
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Z poważaniem,
Wójt Gminy Rzekuń
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