ZMIANY W SYSTEMIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W KROŚNIE
Szanowni Państwo,
W związku nowymi uregulowaniami prawnymi od 1 stycznia 2019 roku na terenie Miasta Krosna
nastąpiły zmiany w dotychczasowym systemie segregacji odpadów. Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie
z nowym ogólnopolskim systemem segregacji odpady dzielimy na 5 frakcji:
SZKŁO – POJEMNIK / WOREK ZIELONY;
PAPIER – POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI;
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY;
BIO – POJEMNIK / WOREK BRĄZOWY (UWAGA: Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej, którzy korzystają z kompostowników nie mają obowiązku posiadania worka
przeznaczonego na odpady biodegradowalne;
POZOSTAŁOŚCI PO SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE – POJEMNIK CZARNY, SZARY – jeśli takich odpadów
będzie mniej, obniżymy koszty, przyczynimy się do poprawy stanu środowiska i osiągniecia
wymaganych prawem rygorystycznych wskaźników recyklingu i odzysku odpadów.
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Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 14
tel. 13 474 36 20, 13 474 36 30, 13 474 36 40
e mail: naszesmieci@um.krosno.pl www.naszesmieci.krosno.pl

WRZUCAMY

Szkło

Papier

- butelki po napojach
i żywności

- opakowania z papieru
i tektury

- słoiki

- gazety, czasopisma i ulotki

- szklane opakowania
po kosmetykach

- zeszyty, papier biurowy,
torebki papierowe

Metale i tworzywa
sztuczne

Pamiętaj: przed wrzuceniem opakowań należy je opróżnić z zawartości i jeżeli to możliwe zgnieść w celu ograniczenia ich objętości

NIE WRZUCAMY

- ceramiki, doniczek, porcelany
- szkła okularowego
i żaroodpornego

- odpadów higienicznych tj.
ręczniki papierowe, zużyte
chusteczki

- zniczy z zawartością wosku

- kartonów po mleku i napojach

- żarówek, świetlówek
i reflektorów

- papieru powleczonego folią

- opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach i olejach
silnikowych
- luster i szyb

- zanieczyszczonego papieru
- papierowych worków po
nawozach sztucznych
i materiałach budowlanych

- butelki plastikowe
- nakrętki, kapsle i zakrętki od
słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
- kartony po mleku/sokach
tzw. opakowania wielomateriałowe
- puszki po żywności, folia
aluminiowa

Bio
Odpady kuchenne pochodzenia roślinnego:

Zmieszane pozostałości po
selektywnej zbiórce:

- r esztki żywności, obierki
z owoców i warzyw

-w
 szystko, czego nie można
wyrzucić do pozostałych
pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym

- fi
 ltry i fusy po kawie
i herbacie
- s korupki po jajach
i orzechach

- opakowania po środkach
czystości, kosmetykach

-o
 dpady kuchenne
pochodzenia zwierzęcego,
- t ubki po pastach i kremach,
trwale zanieczyszczone
opakowania spożywcze.
- artykuły higieniczne

- opakowań po lekach

-p
 iasku i kamieni

- opakowania po farbach,
lakierach i olejach

-o
 dchodów zwierzęcych,
padłych zwierząt

- części samochodowych

- r esztek mięsa i kości

- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

- tkanin, popiołu z węgla

- artykułów medycznych
np. strzykawek itp.

Zmieszane

Zachęcamy wszystkich mieszkańców
zabudowy jednorodzinnej
do kompostowania powstających odpadów
biodegradowalnych
Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą
i zgodną z naturalnymi procesami metodą
recyklingu odpadów organicznych

-o
 dpadów, które można
poddać segregacji
-p
 rzeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych opon
- z użytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych
baterii i akumulatorów
-m
 ebli i innych odpadów
wielkogabarytowych
-o
 dpadów budowlanych
i rozbiórkowych
-o
 dpadów zielonych,
popiołów i żużli

OPŁATY

Odpady problemowe
Odpady problemowe, wytwarzane okazjonalnie mieszkańcy Krosna mogą dostarczać
bez ponoszenia dodatkowych kosztów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Białobrzeskiej 108 czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 15.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-14.30.
W PSZOK-u bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przyjmowane są wyłącznie odpady wytworzone na
terenie nieruchomości zamieszkałej i objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami – tj. na daną nieruchomość została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 marca 2019 r. wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić odpowiednio:
32,00 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady zbierane są w sposób nieselektywny
16,00 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny
Wpływy z opłat w całości przeznaczone są na finansowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, w skład którego wchodzą: odbiór, transport i zagospodarowanie wytworzonych odpadów.
W ramach opłaty zapewniamy:
-w
 yposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki (w tym również spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty), z wyjątkiem worków i pojemników brązowych,
-n
 ielimitowany odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w systemie pojemnikowo-workowym
-o
 rganizację akcyjnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, opon i odpadów zielonych.

SEGREGUJMY ODPADY
Główne korzyści z segregacji odpadów to:
- odpady segregowane w gospodarstwach domowych mogą zostać powtórnie wykorzystane w produkcji
przedmiotów codziennego użytku.
-
selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza, a tym
samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury
wyprodukować można 90 ton papieru);
- odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100 W żarówka świecąca bez
przerwy 4 godziny - szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy;
-
poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową – plastik
w zależności od rodzaju w środowisku naturalnym rozkłada się do 100 do 1000 lat.

Zbieranie odpadów w sposób nieselektywny
nie przynosi żadnych korzyści, ponieważ związane jest z:
-d
 użymi kosztami finansowymi jak i nakładem pracy, aby odzyskać surowiec który można poddać recyklingowi;
- bardzo niską jakością zbieranych surowców przez wzajemne zanieczyszczanie jednych odpadów z drugimi.
W efekcie zamiast cennego materiału do recyklingu otrzymujemy odpad o niskiej wartości i często nie
przydatny do ponownego wykorzystania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminne systemy gospodarowania odpadami muszą być w 100%
finansowane z opłat uzyskiwanych od mieszkańców, dlatego tak ważne jest aby każdy z nas wykazywał
się odpowiedzialnością i przestrzeganiem zasad segregacji odpadów zgodnie z złożonym oświadczeniem
zawartym w deklaracji przekazanej do gminy. Tylko taka postawa może zagwarantować, że każdy z nas ponosił
będzie solidarnie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przypominamy: Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłoszenia zmian w ilości osób
w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych zmiany
deklaracji dokonuje jej właściciel, natomiast w przypadku budynków wielolokalowych (bloków) ich mieszkańcy
wszelkie zmiany ilości osób zobowiązani są zgłaszać swojemu zarządcy nieruchomości np. administracji
spółdzielni mieszkaniowych itp. Znaczenie ma wyłącznie fakt zamieszkiwania na terenie danej nieruchomości,
a nie adres zameldowania.
Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali (oświadczyli), że będą segregować odpady
i z tego tytułu ponoszą niższą opłatę, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad. W imieniu
mieszkańców nieruchomości wielolokalowych (bloków) to zarządcy nieruchomości zgodnie z swoimi
kompetencjami ustawowymi podjęli decyzję o zbieraniu odpadów w sposób selektywny i z tego tytułu
mieszkańcy bloków ponoszą również niższe opłaty – w zamian za obowiązek ich segregacji.
Postęp cywilizacyjny oraz sposób naszego bytowania są przyczynami powstawania coraz to większej ilości
śmieci zwanych fachowo odpadami komunalnymi. Ilość powstających odpadów a przede wszystkim sposób
ich prawidłowego zagospodarowania w istotny sposób wpływają na koszty jakie ponosi każdy z nas.

Projekt i druk: www.RUTHENUS.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA NAS WSZYSTKICH

