Gospodarka odpadami
komunalnymi na terenie gminy
Przykona
od 1 lipca 2017r.

Częstotliwość odbiorów
 zmieszane (kubeł) - raz w miesiącu,
 popiół (kubeł)– raz w miesiącu w okresie od października do maja,
 metale i tworzywa sztuczne (worek żółty) - raz w miesiącu,
 szkło (worek zielony) – raz na dwa miesiące,
 papier (worek niebieski)- raz na dwa miesiące,
 odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy):
– raz w miesiącu - w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień,
październik, listopad
- dwa razy w miesiącu - w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień
Szczegóły w harmonogramie odbioru odpadów

Wysokości stawki opłaty
Od 1 kwietnia 2016r. obowiązują nowe
stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
 7 zł/miesiąc od mieszkańca, w przypadku
segregowania odpadów
 16 zł/miesiąc od mieszkańca,
w przypadku, gdy odpady nie są gromadzone
w sposób selektywny

Terminy płatności
Opłatę uiszczamy raz na kwartał terminach:
- za I kwartał- do 20 marca
- za II kwartał- do 20 czerwca
- za III kwartał- do 20 września
- za IV kwartał- do 20 grudnia, każdego roku kalendarzowego.
Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w
Przykonie lub przelewem na rachunek Gminy Przykona
Nr: 05 8530 0000 1200 4964 2000 0001

Mieszkańcy nieruchomości oddalonych
od drogi publicznej w odległości
powyżej 100 metrów w uzasadnionych
przypadkach
mogą
na
pisemne
zgłoszenie w Urzędzie Gminy zapewnić
sobie odbiór odpadów komunalnych
bezpośrednio sprzed nieruchomości. Za
stan
techniczny
drogi
i
jej
przejezdność (np. droga nie odśnieżona)
odpowiedzialność
ponosi
właściciel
drogi.

Pojemniki i worki na odpady
Przedsiębiorca odbierający odpady
zapewni na każdą nieruchomość po dwa
pojemniki- jeden na odpady zmieszane i
jeden przeznaczony na popiół oraz worki
na odpady selektywnie zbierane.
Dla nieruchomości zamieszkałej przez
pięciu lub większa liczbę mieszkańców –
w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania
przez właściciela nieruchomości
przedsiębiorca dostarczy dodatkowy
kosz.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK) mieści się w Psarach, ul. Komunalna 8, 62-731
Przykona
Czynny w środy i soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.
Przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą oddawać
selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:













biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe,
przeterminowane leki i chemikalia,
papier i tektura,
tworzywa sztuczne,
metale,
szkło,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne, z niewielkich remontów
odzież i tekstylia,,
popiół i żużel z palenisk domowych

Więcej informacji na temat systemu
gospodarki w naszej gminie możesz
znaleźć na stronie internetowej:
Urząd Gminy Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
tel. 63 279 10 10, fax 63 279 10 22, e-mail: www.przykona.pl

www.przykona.pl/srodowisko

POJEMNIK NA
ODPADY
ZMIESZANE

JAK SEGREGOWAĆ
ODPADY? METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

WRZUCAMY:
Odpady powstałe w gospodarstwie
domowym po wydzieleniu odpadów
przeznaczonych do segregacji tj.:
 worki z odkurzacza,
 sznurki,
 art. higieniczne, waciki, pieluchy
jednorazowe, pieluchomajtki,
 zmiotki,
 ceramika, szkło zbrojone,
porcelana, lustra, szkło okienne,
itp.,
 wilgotny i zabrudzony papier oraz
folia
 styropian, guma
 tapety, worki po materiałach
budowlanych (np. cemencie,
klejach)
NIE WRZUCAMY:
 Popiołu
Odpadów niebezpiecznych:
 lekarstw, baterii,
 akumulatorów,
 farb, lakierów,
 chemikaliów,
 środków chwastobójczych oraz
opakowań po nich,
 żarówek i świetlówek itp.

PAPIER
WRZUCAMY:
 opakowania z papieru lub tektury,
 gazety i czasopisma,
 katalogi, prospekty, foldery,
 papier szkolny i biurowy,
 ksiązki i zeszyty,
 torebki papierowe,,
 papier pakowy
NIE WRZUCAMY:
 papier powlekany folią i kalką,,
 kartony po mleku i napojach,
 worki po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych,
 tapety

WRZUCAMY:
plastikowe butelki po napojach
opakowania po chemii gospodarczej,
plastikowe zakrętki,
torebki, worki i reklamówki foliowe,
kubki po jogurtach, kefirach, śmietanie,
puszki po napojach i konserwach,
drobny złom żelazny,
metale kolorowe oraz kapsle,
opakowania ciśnieniowe po aerozolach i
sprayach,
 opakowania wielomateriałowe (kartony
po sokach, mleku itp.)










SZKŁO

POPIÓŁ

WRZUCAMY:
Niezabrudzone i opróżnione z
zawartości:
 butelki szklane,
 słoiki szklane,
 opakowania szklane
NIE WRZUCAMY:
szkła stołowego
fajansu, porcelany i ceramiki,
luster, szkła okiennego,
żarówek, lamp neonowych,
fluorescencyjnych i rtęciowych,
reflektorów, kineskopów,
 szkła żaroodpornego,
 doniczek,
 szyb samochodowych, itp.





WRZUCAMY:
 Wyłącznie popiół i żużel z
palenisk domowych
NIE WRZUCAMY:
 Innych odpadów
Pamiętaj!
Nie należy wrzucać gorącego
popiołu

NIE WRZUCAMY:
 butelek i napojów z zawartością,
 butelek i pojemników po olejach i
smarach,
 opakowań po lekach,
 pojemników po wyrobach garmażeryjnych,
 sprzętu AGD,
 zabawek,
 styropianu,
 opakowań po środkach chwastobójczych i
owadobójczych, farbach
 baterii
 odpadów pochodzenia medycznego,
 mokrych folii,
 metali łączonych z innymi materiałami
np. gumą itp.

ODPADY ULEGAJACE BIODEGRADACJI
WRZUCAMY:
 gałęzie drzew i krzewów,
 liście, kwiaty i skoszona trawa,
 trociny i kora drzew,
 owoce, warzywa itp.
 odpadki kuchenne (stałe),
 filtry do kawy i herbaty z zawartością,

NIE WRZUCAMY:
▪ kości zwierząt,
▪ mięsa i padliny zwierząt
▪ oleju jadalnego
▪ odchodów zwierząt
▪ płyt wiórowych i MDF
▪ drewna impregnowanego

