Nowa ustawa
– nowe podejście do śmieci
Z dniem 1 stycznia
2012 r. weszła w życie
znowelizowana ustawa
z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która w znaczny sposób
zmieniła dotychczasowy
sposób gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z nowymi przepisami do zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zobowiązane są gminy.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają
sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie
wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy
będą objęci systemem zbierania
odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych
selektywnie, a także zmniejszenie
masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od mieszkańców właściwego postępowania ze
śmieciami, jednocześnie zapewnić
ma do niego warunki, np. tworząc
miejsca, w których będzie można
pozbyć się nietypowych odpadów.

Jak było?

Do momentu wejścia w życie nowej
ustawy właściciele nieruchomości
decydowali sami, z jaką firmą podpiszą umowy na odbiór odpadów
komunalnych powstałych w ich
gospodarstwie domowym. Opłaty były wnoszone do konto firmy
obsługującej nieruchomość. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy takie
umowy posiadali, powodowało to,
że ówcześnie obowiązujący system
był nieszczelny. Przyczyniał się do
powstawania tzw. dzikich wysypisk.

Jak jest teraz?

Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Bychawa, podobnie jak wszystkie
pozostałe na terenie kraju, stała się
właścicielem odpadów i zapewnia
ich odbiór.

W zamian właściciel nieruchomości
jest zobowiązany wypełnić deklarację (która zastąpiła wcześniejsze
umowy), złożyć ją do tutejszego
Urzędu Miejskiego oraz wnosić na
konto Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy składaniu deklaracji może wybrać jedną z dwóch stawek: niższą,
w przypadku gdy deklaruje segregację odpadów lub wyższą, gdy tej
segregacji nie chce prowadzić.
Z opłaty śmieciowej powstał również Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów, gdzie każdy mieszkaniec
naszej gminy może bezpłatnie oddać odpady takie jak: budowlane,
rozbiórkowe,
wielkogabarytowe,
a nawet odpady z ogrodów.
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Ile trzeba zapłacić za
odbiór śmieci?

Obowiązek ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Bychawa zobowiązani są uiszczać bez wezwania
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za
trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia każdego drugiego
miesiąca kwartału kalendarzowego,
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
w Bychawie lub na rachunek bankowy Gminy Bychawa w Rejonowym
Banku Spółdzielczym w Bychawie
Nr 34 8685 0001 0017 3892 2000
0030.

Jeśli zadeklarowałaś
segregację śmieci
stawka wynosi
8 zł za osobę za
miesiąc, za śmieci
niesegregowane
14 zł.

Jak segregować?
PLASTIK

WSZYSTKIE TRAFIAJĄCE DO WORKA NA FRAKCJĘ SUCHĄ ODPADY MUSZĄ BYĆ CZYSTE, BEZ ZAWARTOŚCI
WRZUCAĆ

NIE WRZUCAĆ

- butelki po płynach i napojach
- opakowania po chemii z gospodarstw domowych (np. po płynie do
mycia naczyń)
- kartony po sokach i produktach mlecznych

- artykułów wykonanych z połączeń tworzyw z innymi
materiałami
- butelek po olejach i smarach
- styropianu i gumy
- opakowań po medykamentach
- puszek i pojemników po farbach i lakierach
- opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
- worków po nawozach
- sprzętu AGD
- pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych
- butów, ubrań, pasków, torebek, plecaków
- folii czarnej oraz po kiszonce
- części samochodowych
- woreczków śniadaniowych i reklamówek
- sznurków

WRZUCAĆ

NIE WRZUCAĆ

- puszki po napojach, sokach
- drobny złom żelazny
- drobny złom metali kolorowych

- puszek po farbach, lakierach
- pojemników po aerozolach

WRZUCAĆ

NIE WRZUCAĆ

śmieci

- opakowania szklane bezbarwne i kolorowe, tj. butelki, słoiki wolne
od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

PAPIER

- papieru i tektury pokrywanych folią metalową
- kalki technicznej
- papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, papieru
kopiowego
- zabrudzonego lub tłustego papieru np. po maśle, margarynie
- niedopałki papierosów

- gazety, książki, zeszyty
- katalogi, prospekty, foldery
- torby i worki papierowe
- tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów

WRZUCAĆ

METAL

NIE WRZUCAĆ
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SZKŁO

- luster i szkła zbrojonego, szyb okiennych i samochodowych
- fajansu i porcelany
- ceramiki, zniczy
- lamp jarzeniowych, żarówek, termometrów
- stłuczki szklanej
- szkła nietłukącego typu: DURALEX, ARCOROC, VERECO
- opakowań po lekach

Odpady w Twoim domu
Jeśli zdeklarowałeś segregację odpadów to musisz
oddzielić frakcję suchą od
frakcji mokrej.

Do worka na „frakcję suchą” wrzucasz
odpady komunalne suche takie jak: papier i tekturę, metale, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe pozbawione frakcji organicznej.
Frakcja sucha podlega dalszej selekcji
w zakładzie odzysku surowców wtórnych.
Pozostałe odpady niedające się wyselekcjonować i nienadające się do odzysku mogą być zbierane łącznie jako
zmieszane odpady komunalne lub
jako tzw. frakcja mokra do oddzielnego pojemnika.

Do odpadów zmieszanych
nie powinno się wrzucać:

odpadów niebezpiecznych – baterii,
akumulatorów, lekarstw, odpadów
medycznych, świetlówek, opakowań
po środkach ochrony roślin itp.; elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych.

Wielkogabarytowe,
budowlane, rozbiórkowe,
zużyty sprzęt RTV i AGD

należy oddać bezpłatnie do PSZOK,
pod warunkiem dostarczenia czystego
gruzu, a sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.
Można również wystawić do granicy
nieruchomości podczas organizowanych zbiórek (wystawka), o których informujemy na stronie Bychawa.pl.

Opony

można oddać bezpłatnie do PSZOK.

Popiół

można oddać bezpłatnie do PSZOK.
Popiół w sezonie grzewczym tj. w miesiącach od października do kwietnia
odbierany już raz w miesiącu z pojemników lub z worków wystawionych do
granicy nieruchomości lub z pojemników ustawionych przez prowadzącego PSZOK w podanych przez niego
terminach i miejscach.

Odpady z ogrodów

Zgodnie z naszym Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Bychawa odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej (w przypadku
zabudowy jednorodzinnej na działkach nie niniejszych niż 500 m²) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
a także odpady zielone z ogrodów
i parków mogą być poddane procesowi kompostowania w celu uzyskania
kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być zbierane
w sposób selektywny i dostarczane
bezpłatnie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych lub
przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. W zabudowie wielorodzinnej oraz jednorodzinnej poniżej 500 m² odpady kuchenne
ulegające biodegradacji można umieścić w pojemniku na frakcję mokrą.
W praktyce oznacza to, że odpady zielone w okresie wiosennym i letnim tj.
od kwietnia do października odbierane są raz w miesiącu z pojemników lub
worków wystawionych do granicy nieruchomości. Istnieje także możliwość
wrzucania ich do pojemników ustawionych przez prowadzącego PSZOK
w podanych przez niego terminach
i miejscach.
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Odpady biodegradowalne

to takie, które w naturalny sposób ulegają rozkładowi np. odpady kuchenne
(obierki, zepsute warzywa i owoce,
resztki żywności, papierowe ręczniki,
opakowania biodegradowalne), ale
też skoszona trawa, obcięte gałęzie
z drzew i krzewów przydomowych,
suche liście itp. Odpady te możemy
kompostować we własnym zakresie,
a powstały w ten sposób kompost
można wykorzystywać w ogrodach
jako nawóz organiczny.

Opakowania po lekach,
puszki i opakowania
po farbach, lakierach,
opakowania po środkach
chwastobójczych
i owadobójczych

należy samodzielnie dostarczyć do
PSZOK.

Wyczerpane baterie
i akumulatory

ależy samodzielnie dostarczyć do
PSZOK. Zużyte baterie można również
wrzucać do pojemnika znajdującego
się w Urzędzie Miejskim w Bychawie,
do pojemników ustawionych w sklepach lub innych punktach uczestniczących w zbiórce. Baterie można
również oddać bezpłatnie w sklepie
o powierzchni powyżej 25 m² i hurtowni, jeśli prowadzą sprzedaż takich
produktów, bez konieczności kupienia nowej baterii czy akumulatora;
zostawić bezpłatnie u przedsiębiorcy
świadczącego usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów.

PSZOK, czyli Punkt
Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
Odpady wielkogabarytowe, budowlane, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny można oddać w ramach organizowanych przez Gminę zbiórek objazdowych. W przypadku, gdy termin zbiórki nie jest
dogodny zachęcamy mieszkańców naszej gminy do korzystania
z powstałego w ramach działania
nowej gospodarki śmieciowej
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. A. Budnego 6 A.
O terminach zbiórek na bieżąco informuje strona internetowa Urzędu Miejskiego w Bychawie: www.
bychawa.pl.
Punkt zapewnia dogodny dojazd
wszystkim mieszkańcom gminy
Bychawa, pozwalający na swobodny dostęp pojazdów dowożących
odpady komunalne z możliwością
zaparkowania.

• popiół.

PSZOK przy ul. Budnego 6 A
jest czynny od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00
do 15.00 oraz w soboty
w godz. od 9.00 do 14.00

Agnieszka Grabarska/UM Bychawa

znajdź na mapie

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można dostarczyć bezpłatnie takie odpady jak:
• odpady komunalne ulegające
biodegradacji
• odpady zielone
• przeterminowane leki
• chemikalia
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że
sprzęt jest kompletny)
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu)
• zużyte opony

tel: 815 660 227
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