Opłaty

* Stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą:
14,46 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane;
17,01 zł od osoby miesięcznie za odpady zmieszane.

* Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykazaną w złożonej
deklaracji należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
* Właściciel lub inny podmiot władający otrzyma
indywidualny numer konta bankowego przypisany
do jego nieruchomości, na które będzie zobowiązany wnosić opłatę .
Uwaga!

* Każdą zmianę w liczbie osób zamieszkujących
nieruchomość należy zgłaszać w terminie do 14 dni od jej zaistnienia poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju,
ul. Kościuszki 17, pok. 25, tel.748493925, lub na stronie internetowej:
www.szczawno-zdroj.pl w zakładce odpady komunalne lub
http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/?id=99870

* Właściciel lub inny podmiot otrzyma harmonogram wywozu poszczególnych rodzajów odpadów.
Tylko właściwie przygotowane odpady, wystawione w dniach podanych w harmonogramie, będą odbierane z terenów nieruchomości.

POJEMNIK/ WOREK
ZIELONY
SZKŁO

Opakowania szklane takie jak butelki, słoiki bez nakrętek, zacisków,
gumowych uszczelek, szklane opakowania po kosmetykach i środkach chemicznych pozbawione
zawartości

WRZUCAMY

Odpady spożywcze, kuchenne
i odpady zielone z ogrodu
(odpadki kuchenne, stałe np.
skorupki jaj, resztki owoców
i warzyw, łupiny orzechów, filtry do kawy i herbaty z zawartością, kwiaty, pozostałości po
domowych roślinach doniczkowych ręczniki papierowe,
papier toaletowy, chusteczki
higieniczne i serwetki, liście,
skoszona trawa, chwasty, trociny oraz drobne gałęzie)

Zielony

Szkła płaskiego (szyby okienne
i samochodowe),szkła zbrojonego,
luster, szklanek, kieliszków, szkła
kryształowego, naczyń żaroodpornych ,żarówek, świetlówek, ceramiki, porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek), szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych
z pozostałościami zawartości

NIE WRZUCAMY

Brązowy

Opakowań nieulegających biodegradacji, zepsutej żywności,
kości, mięsa, resztek jedzenia
w płynie, odchodów zwierzęcych, roślin, pieluch jednorazowych, owoców zaatakowanych
chorobami, popiołu z pieca,
resztek metali, plastiku i folii
aluminiowych, kartonów po
mleku, worków z odkurzacza,
podściółki dla kotów

NIE WRZUCAMY

WRZUCAMY

POJEMNIK/ WOREK
BRĄZOWY
BIOODPADY

Żółty

Tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach,
puszek i pojemników z pozostałościami po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych
i owadobójczych z pozostałościami
zawartości, sprzętu AGD i zabawek

NIE WRZUCAMY

Puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np. po
szamponach, płynach) opakowania
po napojach np. typu PET, plastikowe
opakowania po żywności
np. kubki po jogurtach, margarynach,
plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw sztucznych,
czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp.) kartoniki po sokach
i mleku tzw. TETRAPAKI

WRZUCAMY

POJEMNIK /WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

Niebieski

POJEMNIK W KOLORZE
INNYM
NA POZOSTAŁOŚCI PO
SORTOWANIU
WRZUCAMY

Odpady pozostałe po wysegregowaniu, nie przypisane
do żadnej z grup, czyli np.
pieluchy jednorazowe, zużyte art. higieniczne, lustra,
szkło płaskie, ceramika, worki z odkurzacza, itp.

NIE WRZUCAMY

Odpadów przypisanych do
jakiegokolwiek pojemnika,
podlegających segregacji
oraz odpadów niebezpiecznych

Pojemnik na
pozostałości

Kalki technicznej, tapet, zabrudzonego, mokrego, tłustego lakierowanego
lub foliowanego papieru np. opakowań po maśle, folderów reklamowych,
pieluch jednorazowych, zużytych art.
higienicznych, opakowań papierowych po chemikaliach, materiałach
budowlanych np. worków po cemencie, worków po klejach do tapet, papieru termicznego(np. paragonów,
biletów), papierów ściernych, tacek
tekturowych, kartoników po napojach

NIE WRZUCAMY

Gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, worki papierowe, zużyte zeszyty,
książki, koperty, papier biurowy, ścinki
drukarskie

WRZUCAMY

POJEMNIK/WOREK
NIEBIESKI
PAPIER

----------------------------------------------------------------------------------------

ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W SZCZAWNIE-ZDROJU
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2013 r.

Pojemniki i worki na odpady

Odpady niebezpieczne

Każda nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej otrzyma bezpłatnie pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności uzależnionej od
liczby osób zamieszkałych.
Właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się na metodę selektywnej zbiórki odpadów otrzymają bezpłatnie dodatkowo komplet worków (dla zabudowy jednorodzinnej) lub pojemników (dla zabudowy wielorodzinnej) do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów (brązowy, zielony, niebieski, żółty).

Żarówki, świetlówki, baterie, akumulatory, termometry rtęciowe, chemikalia etc. należy oddawać do PSZOK-u.

Segregowanie odpadów

UWAGA!

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany zostanie PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK,
w którym będą przyjmowane wszystkie zebrane selektywnie odpady komunalne, dostarczone przez właścicieli nieruchomości.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi obejmie TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.
Właściciele, zarządcy nieruchomości takich jak: szkoły, przedszkola, obiekty handlowe, hotele, internaty, obiekty użyteczności publicznej, na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są jak dotychczas posiadać indywidualną umowę na
odbiór odpadów, zawartą z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej Burmistrza Szczawna-Zdroju.

W przypadku konieczności pozbycia się odpadów poza harmonogramem odbioru
transport odpadów do PSZOK mieszkaniec zapewnia na własny koszt i we własnym
zakresie.
Adres i godziny przyjmowania odpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości po jego uruchomieniu.

Przeterminowane leki
Należy przekazywać do odpowiednio oznakowanych pojemników umieszczonych
w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy - informacje o formie i sposobie ich pozbycia można uzyskać od właściciela apteki lub osoby przez niego upoważnionej do
udzielenia informacji w tym zakresie.

Odpady budowlane i remontowe
Mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się odpadów remontowo-budowlanych w ilości
do 50 kg miesięcznie, mogą samodzielnie dowieźć je do PSZOK-u.
W celu wywozu i utylizacji większych ilości odpadów budowlanych należy zamówić
odpowiedni kontener na własny koszt. Adresy podmiotów świadczących tego rodzaju usługi dostępne są na stronie internetowej:
www.szczawno-zdroj.pl w zakładce odpady komunalne lub
http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/?id=99870.

Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane 2 razy w roku w tzw. „Akcji Wystawka”.

Więcej informacji oraz treść wszystkich uchwał Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami można znaleźć na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju na stronie internetowej:
www.szczawno-zdroj.pl w zakładce odpady komunalne lub
http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/?id=99870.

