Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą
przez spółkę EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.09.2019 do 31.12.2019
Pozostałości z sortowania/
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
ROK 2019

-Tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe
- Papier i tektura
-Szkło

Odpady ulegające
biodegradacji, ze
szczególnym
uwzględnieniem
bioodpadów

1 raz w
m-cu

2 razy w m-cu

3 razy w m-cu

4 razy w m-cu

Co tydzień

Wrzesień

13

7(sobota), 20

7(sobota), 20, 27

7(sobota), 13, 20, 27

7(sobota), 13, 20, 27

6

6

Październik

11

4, 18

4, 18, 25

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25, 31

4

4

Listopad

13

8, 22

8, 22, 29

8, 13, 22, 29

8, 13, 22, 29

8

8

Grudzień

13

6, 20

6, 20, 27

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

6

6

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH
Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach w terminach określonych w obowiązującym harmonogramie, należy udostępniać do
odbioru najpóźniej do godz. 6:00 i ustawiać je w miejscu widocznym do odbioru. Uwaga: w przypadku posiadania większej ilości
odpadów komunalnych, niż ilość zadeklarowana, w celu zrealizowania odbioru odpadów komunalnych, wymagane jest pisemne
potwierdzenie odbioru odpadów na druku przedstawionym przez pracowników firmy odbierającej odpady komunalne.
W TAKIM PRZYPADKU WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE DO BIURA ZGRP NOWEJ DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ.

ODPADY KOMUNALNE A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W przypadku działalności gospodarczej jako odpady komunalne kwalifikować należy odpady, które ze względu na swój charakter
lub skład są tożsame z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. Są to np. odpady opakowaniowe, higieniczne, resztki pokonsumpcyjne
itp., powstające w wyniku bytowania, w tym konsumpcji pracowników/właścicieli w miejscu pracy oraz obsługi klientów. Należy oddzielić je od odpadów
przemysłowych/produkcyjnych, które powstają w ramach działalności gospodarczej (np. w przypadku sklepów spożywczych -przeterminowana
żywność, kartony zbiorcze; w przypadku warsztatów samochodowych - zużyte opony, opakowania po olejach;). Obowiązki z zakresu gospodarki
odpadami przemysłowymi reguluje Ustawa o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r.

ZASADY WYPOSAŻANIA NIERUCHOMOŚCI NIEZMIESZKAŁYCH W POJEMNIKI/WORKI DO
GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Gmin Regionu Płockiego, właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik przeznaczony do zbierania
odpadów zmieszanych lub pozostałości z sortowania o pojemności tożsamej z pojemnością pojemnika wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zestaw pojemników lub worków, dla każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie.
Szczegółowe zasady wyliczenia minimalnej pojemności pojemników/ worków znajdą Państwo w Regulaminie.

Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ODBIERANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW
KOMUNALNYCH
DEKLARACJA „ODPADY
KOMUNALNE
NIE BĘDĄ ZBIERANE I ODDAWANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY”
W pojemniku na odpady ZMIESZANE
(NIESEGREGOWANE) należy gromadzić
łącznie odpady komunalne wymienione w
kolumnie obok, z wyłączeniem bioodpadów i
frakcji nie odbieranych z nieruchomości
niezamieszkałych (patrz „z nieruchomości
niezamieszkałych nie będą odbierane następujące
rodzaje odpadów komunalnych”)

DEKLARACJA „ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE I ODDAWANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY”
1.SZKŁO (np. opróżnione z zawartości i pozbawione zakrętek słoiki po żywności, butelki po
napojach) - ZIELONY WOREK;
2.PAPIER I TEKTURA (np. gazety, opakowania papierowe) - ŻÓŁTY WOREK;
3.TWORZYWA SZTUCZNE (np. opróżnione opakowania po żywności, kosmetykach) - ŻÓŁTY
WOREK;
4.METALE (np. opróżnione puszki po napojach, konserwach, kapsle z butelek) - ŻÓŁTY WOREK;
5.OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE (np. kartony po mleku, sokach) - ŻÓŁTY WOREK.
Odpady pozostałe po sortowaniu należy gromadzić w pojemniku z napisem „ZMIESZANE”. Są to
np. zużyte środki higieny osobistej (np. chusteczki, podpaski), wilgotny i zabrudzony papier i folia,
potłuczone szkło oraz resztki pokonsumpcyjne.

BIOODPADY
•

1. BIOODPADY, w tym odpady zielone (skoszona trawa, chwasty)
Jeśli na terenie nieruchomości powstają BIOODPADY należy gromadzić i przekazywać do odbioru w osobnym worku/pojemniku.

Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH
1.ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
2.PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA,
3.ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY,
4.MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
5. ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE,
6.OPONY,
7.ODPADY, KTÓRYCH GROMADZENIE I ODDAWANIE REGULUJĄ ODRĘBNE PRZEPISY.
Odpady z powyższych grup właściciele nieruchomości niezamieszkałych oddają na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej.

KONTROLA/WERYFIKACJA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Pracownicy realizujący odbiór odpadów komunalnych sprawdzają, czy właściciel nieruchomości segreguje odpady prawidłowo i zgodnie
ze złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niedopełnienia zadeklarowanego obowiązku w zakresie selektywnego zbierania
odpadów
komunalnych
Wykonawca
odbiera
odpady
jako
niesegregowane,
pozostawiając
naklejkę
informującą
o konieczności zmiany deklaracji. W przypadku braku złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia odbioru odpadów zostanie wszczęte postępowanie w
celu naliczenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KONTAKT DO BIURA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl, tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 09.
Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl. Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl.
Kontakt do poszczególnych komórek: tel. 24 366 03 07 wew. 1 [3] – reklamacje, tel. 24 366 04 22 wew. 2 – informacje na temat systemu; tel. 24
366 03 08 wew. 3 – deklaracje; tel. 24 366 03 02 wew. 1 [1] – zgłoszenie chęci oddania odpadów bio, tel. 24 366 04 26 wew. 1 [2] – kody kreskowe;
tel. 24 366 03 04 wew. 4 [1] – windykacja oraz egzekucja należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tel. 24 366 03 06 wew. 4 [4]
– księgowość i opłaty.

