INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZYŻE
WDRAŻANIE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy!
Od dnia 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów
komunalnych oraz nowe stawki opłat za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny
5,00 zł (było 7,20 zł) od mieszkańca i 10,00 zł (było 15,00 zł) od mieszkańca przy zbieraniu
odpadów w sposób nieselektywny.
Firma odbierająca odpady od 1 lipca 2013 r. została wybrana przez Gminę Czyże w
trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z podpisaną umową przez najbliższe 18 miesięcy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce będzie odbierać bezpośrednio od
właścicieli zamieszkałych nieruchomości większość rodzajów odpadów wytwarzanych w
gospodarstwie.
Część wytwarzanych odpadów, które ze względu na swoje niebezpieczne właściwości
nie może być zakwalifikowana do segregacji ani do odpadów zmieszanych (przybliżony
rodzajowo wykaz z załączonej tabeli) można będzie przekazać do Gminnego Punktu Zbiorki
Odpadów w Czyżach.
Segregujemy gromadząc w workach na własnych posesjach, a także w dużych
pojemnikach ustawionych w każdej miejscowości i w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów w
Czyżach. Sposób segregacji przedstawia załączona tabela JAK ZBIERAMY ODPADY.
Odpady, które nie podlegają segregacji i nie są odpadami niebezpiecznymi - odpady
komunalne zmieszane należy zbierać w pojemniku plastikowym. Pojemniki na odpady
komunalne zmieszane zabezpiecza na własny koszt właściciel zamieszkałej nieruchomości
(zakupi lub wydzierżawi od firmy odbierającej odpady).
Właściciele nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady biodegradowalne w
indywidualnych kompostownikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub do worka
w przypadku braku takiego kompostownika.
Worki na odpady segregowane są zabezpieczane przez gminę w ramach opłat za
odbiór odpadów i będą dostarczane przez firmę odbierająca odpady w takiej ilości i takich
rodzajach jakie zostały odebrane z odpadami (wymiana).
Miesięczne opłaty za odbiór odpadów są wnoszone przez właścicieli nieruchomości za
osoby zamieszkałe na danej nieruchomości (wpisane do deklaracji) do kasy urzędu lub na
rachunek bankowy: 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010.
Opłaty wnosi się kwartalnie bez dodatkowego wezwania (ilość osób x kwota
miesięczna za osobę x 3 miesiące) w terminach do:
15 października 2013 r. (za III kw. 2013 r)
15 stycznia 2014 r. (za IV kw. 2013 r.)
15 kwietnia 2014 r. (za I kw. 2014 r.)

15 lipca 2014 r. (za II kw. 2014r.)
15 października 2014 r. (za III kw. 2014 r.)
15 stycznia 2015 r. (za IV kw. 2014 r.)
W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
wysokość opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.
Terminy odbioru odpadów:
1. Odpady będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:
odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach – 1 raz w miesiącu.
odpady selektywnie zebrane w workach - 3 razy w roku.
odpady wielkogabarytowe, opony , sprzęt AGD, RTV – 1 raz w roku.
2. Odpady odbierane z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów z częstotliwością:
odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -– 2 razy w roku.
3. Odpady obierane z pojemników 1100 litrowych ustawionych w danej miejscowości z
częstotliwością: tworzywa sztuczne, szkło (białe i kolorowe) – 1 raz w miesiącu.
Uwaga! Harmonogram odbioru zgromadzonych odpadów z nieruchomości przekazany
zostanie właścicielom nieruchomości przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Hajnówce, które będzie prowadzić zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy Czyże.
Zawierać on będzie wyznaczone dni w poszczególnych miesiącach kiedy będą odbierane
odpady komunalne zmieszane. Podmiot odbierający ustali także termin (datę) odbioru
odpadów selektywnie zebranych do worków, a także odpadów wielkogabarytowych, opon,
sprzętu AGD i RTV, informując o tym właścicieli zamieszkałych nieruchomości.
Odpady budowlane powstające na terenie nieruchomości oraz w czasie prowadzenia
robót budowlanych przez podmioty gospodarcze należy gromadzić w odrębnych
pojemnikach. Koszty ich odbioru ponoszą niezależnie właściciele.
Podmioty gospodarcze, parafie, gospodarstwa agroturystyczne są także objęte
nowym systemem gospodarki odpadami i obowiązane są złożyć deklarację do urzędu
gminy za osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na danej nieruchomości (opłaty należy
uiszczać za te osoby na rzecz gminy). Dodatkowym obowiązkiem tych podmiotów jest
zawarcie umowy na odbiór odpadów powstających z działalności (np. gospodarczej,
agroturystycznej itp.) z dowolną firmą prowadzącą działalność w zakresie odbioru i
zagospodarowania odpadami. Gmina będzie sprawdzać spełnienie tego obowiązku.
Czyże 10.06.2013 r.

JAK ZBIERAMY ODPADY

RODZAJE ODPADÓW
Odpady zmieszane
POJEMNIK z
TWORZYWA
SZTUCZNEGO

WOREK ŻÓŁTY
o pojemności 120 l

Metal
Wielomateriałowe na
bazie papieru
Makulatura

WOREK
ZIELONY o
pojemności 120 l
lub kompostownik

Odpady
biodegradowalne

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Wyroby
piankowe,
niewielkie
kawałki
wykładzin
dywanowych, zabawki, jednorazowe naczynia i sztućce
plastykowe, opakowania po płynach chłodniczych, strzykawki,
szczoteczki do zębów, podpaski, pampersy, pieluchy
jednorazowe, styropian, plastykowe części samochodowe,
listwy wykończeniowe, tubki po paście do zębów, tubki po
kosmetykach, kalki, ręczniki papierowe, chusteczki
higieniczne, wytłaczanki po jajkach, papier toaletowy, zdjęcia,
papier woskowy, worki po cemencie, klejach budowlanych,
zaprawach murarskich, szkło okienne, szkło zbrojone, szkło
żaroodporne, fajans, porcelana, ceramika, doniczki, kryształ,
kieliszki, szklanki, lustra, szyby samochodowe, pojemniki
szklane po lekach, aerometry, wyroby ze szkła nietłukącego
się typu duralem, znicze (szklane i plastykowe, zimny popiół
węglowy, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, folie do
pieczenia, zabrudzony i tłusty papier, butelki po oleju
spożywczym, flamastry, mazaki
Puszki po konserwach, puszki po napojach, drobny złom
żelazny oraz metali kolorowych, zakrętki do słoików, butelki,
kapsle, metalowe pudełka po paście do butów
Kartony po sokach i napojach, kartony po mleku, opakowania
po chrupkach, zupach w proszku, folia aluminiowa

Plastykowych,
opakowań
po
środkach
chwastobójczych
i owadobójczych, olejach
silnikowych,
smarach,
kineskopów,
termometrów, świetlówek, zużytych żarówek,
zużytych akumulatorów, baterii, lekarstw

Gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, torby i worki
papierowe, tektura i kartony (należy wyjąć metalowe zszywki,
sprężynki i foliowe elementy)

Kalki, ręczników papierowych, chusteczek
higienicznych, wytłaczanek po jajkach, papieru
toaletowego, tapet, zdjęć, papieru woskowego,
worków po cemencie, klejach budowlanych,
zaprawach murarskich, papieru do pieczenia,
zabrudzonego lub tłustego papieru.
Roślin porażonych chorobami grzybowymi,
bakteryjnymi i wirusowymi, związków wapnia
materiału
niedostatecznie
rozdrobnionego,
materiałów skażonych metalami ciężkimi,
pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym
nasileniu
ruchu,
materiałów
wcześniej
konserwowanych
chemicznie
np.:
skórki

Resztki roślinne, chwasty, odpadki kuchenne, popiół drzewny,
krowieniec,
skorupki
jaj,
włosy,
sierść,
papier
(niezadrukowany), zmiotki, fusy, darń, osady denne z
sadzawki, liście i skoszoną trawę (tylko w cienkich warstwach
i podwiędniętą), kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione
gałęzie.

Puszek po farbach, lakierach, olejach i smarach,
opakowań po aerozolach.

pomarańczy, bananów i innych cytrusów, tłustych
resztek żywności, odpadków mięsnych.

ODBIÓR
BEZPOŚREDNIO
Z POSESJI
POJEMNIKI o
poj. 1100 l
ustawione we
wszystkich
miejscowościach
Gminy Czyże

GMINNY
PUNKT
ZBIÓRKI
ODPADÓW w
Czyżach

Odpady
wielkogabarytowe

Meble, opony , wykładziny, dywany, sprzęt AGD (lodówki,
pralki, kuchenki gazowe i elektryczne.), sprzęt RTV
(telewizory, radia, magnetofony).

Tworzywa sztuczne

Zgniecione puste butelki po napojach, zgniecione i puste
butelki i opakowania (np. po proszku do prania) po chemii
gospodarczej i kosmetykach, nakrętki plastykowe, torebki,
folie za wyjątkiem rolniczych, reklamówki, plastykowe
koszyczki po owocach, pojemniki po produktach mlecznych
(kefir, śmietana, mleko itp.) i innych artykułach spożywczych,
doniczki plastykowe, artykuły szkolne z plastyku, okładki,
artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (np.
deska do krojenia, tace, pudełka plastykowe po paście do
butów), (pojemniki po produktach mlecznych np. jogurt,
śmietana należałoby opłukać).

Szkło (białe i
kolorowe)

Opakowania ze szkła (butelki bez nakrętek), pojemniki, słoiki
(bez zakrętek, zacisków i uszczelek gumowych) szklane
flakoniki po kosmetykach.

Odpady
niebezpieczne
elektryczne i
elektroniczne

Plastykowe opakowania po środkach chwastobójczych i
owadobójczych, olejach silnikowych i smarach, kineskopy,
termometry, świetlówki, zużyte żarówki, akumulatory, baterie,
lekarstwa, żelazka, krajalnice, maszynki elektryczne do
mielenia mięsa, roboty kuchenne, czajniki, kuchenki
mikrofalowe, aparaty fotograficzne, jednostki komputerowe ,
monitory, myszki komputerowe, klawiatura, aparaty
telefoniczne, elektronarzędzia (wiertarki, pilarki elektryczne,
szlifierki, młoty udarowe) worki po nawozach, opakowania po
lekach, pojemniki po aerozolach.

Tworzyw sztucznych piankowych, wykładzin
dywanowych, worków po nawozach, zabawek,
jednorazowych naczyń i sztućców plastykowych,
opakowań po: środkach chwastobójczych i
owadobójczych,
płynach
chłodniczych,
lekarstwach, olejach silnikowych i smarach,
lekarstwach, strzykawek, szczoteczek do zębów,
podpasek, pampersów, pieluch jednorazowych,
styropianu,
plastykowych
części
samochodowych, listew wykończeniowych, tubek
po paście do zębów, tubek po kosmetykach,
wkładów do zniczy, zniczy plastykowych
Szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła
żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki,
doniczek szklanych, kryształu, kieliszków,
szklanek,
luster,
kineskopów,
szyb
samochodowych,
świetlówek,
żarówek,
pojemników szklanych po lekach, termometrów,
aerometrów, wyrobów ze szkła nietłukącego się
typu duralem, zniczy szklanych.

