Chojnice 24-06-2013r.

OGŁOSZENIE:
( teść tego ogłoszenia można pobrać z naszej strony internetowej: www.tbs.chojnice.pl w
zakładce ogłoszenia)
Od dnia 1.07.2013r. zmienia się system odbierania odpadów komunalnych poprzez to, że gmina a w
naszym przypadku miasto Chojnice, będzie odpowiedzialna za jego organizację i funkcjonowanie oraz
ustalanie i pobieranie opłat z tego tytułu .
Urząd Miejski po rozstrzygnięciu przetargu wybrał przedsiębiorców do odbierania odpadów
komunalnych od mieszkańców.
Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych zarządzanych przez Chojnickie TBS Sp. z o.o. wnosić
będą opłaty do Urzędu Miejskiego za naszym pośrednictwem zgodne z uchwałą Rady Miejskiej
Chojnice.
W uzupełnieniu informacji, które do Państwa dotarły w tym zakresie informujemy, że:
1. Chojnickie TBS Sp. z o.o. w pierwszej deklaracji do Urzędu Miejskiego zgłosił segregację śmieci
we wszystkich zarządzanych przez nas nieruchomościach mieszkalnych.
Dlatego też ustawione będą 4 pojemniki:
- Żółty na papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe.
- Zielony na szkło.
- Brązowy na odpady zielone.
- Szary albo czarny na odpady zmieszane.
Na podstawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Chojnice”
z 26-11-2012r do 30-06-2016r. pojemnik na odpady zmieszane może mieć inny kolor.
2. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z
zaległymi odsetkami. My o te opłaty zwiększymy kwoty do zapłaty w najbliższych fakturach i
rachunkach wystawianych za używanie mieszkań przez nas zarządzanych.
3. Cytując „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Chojnice”:
3.1 Selektywne zbieranie i odbiór odpadów odbywa się w następujących grupach:

-

przeterminowanych leków;
chemikaliów;
zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe;
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
zużytych opon;
odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych;
papieru, tektury; tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych
szkła;

3.2 Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję
do krawężnika lub przy pergolach śmietnikowych w terminach podanych
w powszechnie udostępnionym harmonogramie, w sposób nie utrudniający
przejścia lub przejazdu i odbierania odpadów.
3.3 Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać i gromadzić w osobnych
kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazywać
firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej.
3.4 Odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktów ich zbiórki lub
rozmieszczonych na terenie miasta pojemników, w tym:
a) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w aptekach lub przychodniach,
których adresy są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta i stronie

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Nowym
Dworze,
b) zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym,
elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości
mieszkaniowych itp.,
c) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki,
aerozole,
środki
czyszczące,
wywabiacze
plam,
środki
do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i
elektryczny,
a
także
lampy
fluorescencyjne
i
akumulatory,
do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), których adresy
są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i stronie RIPOK Nowy
Dwór;
3.5
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
należy przekazywać:
a) do PZON lub RIPOK w Nowym Dworze,
b) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c) w sklepach w wymianie stary produkt za nowy.
3.6
Odpady zielone ulegające biodegradacji powinno się w pierwszej kolejności poddać
kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały, przy czym nie może
to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub jeżeli
kompostowanie jest niemożliwe należy gromadzić w workach lub innych
pojemnikach i przekazać przedsiębiorcy świadczącemu usługi odbioru odpadów
komunalnych na terenie miasta lub do RIPOK Nowy Dwór na warunkach
określonych przez prowadzącego instalację.
3.7
Opony należy wystawić przed posesję do krawężnika lub przy pergolach
śmietnikowych
w
terminach
podanych
w
powszechnie
udostępnionym
harmonogramie, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu i odbierania
odpadów.
4. Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych znajduje się w Nowym Dworze i działa pod nazwą
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Czynny jest w dni robocze od 7.00 do 16.00.
W punkcie tym przyjmowane są odpady wytworzone przez osoby fizyczne zameldowane na
terenie gminy Chojnice.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZAKŁADU
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR Sp. z o.o. DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY CHOJNICE zamieszczony jest pod adresem internetowym:
www.zzonowydwór.pl - zakładka : Regulaminy - plik: Regulamin SZOK
5. Co gdzie wrzucać podajemy na kolejnej stronie ?
Informacje tam zawarte pochodzą z informatorów jakie otrzymali Państwo od Pana Burmistrza
uzupełnione o wiedzę jaką uzyskaliśmy z odpowiedzi na nasze pytania do Urzędu Miasta
Chojnice.

Żółty pojemnik
PAPIER,
TWORZYWA
SZTUCZNE,
METALE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

Zielony pojemnik

Brązowy pojemnik

Szary albo czarny
pojemnik

SZKŁO

ODPADY ZIELONE

ODPADY
ZMIESZANE

TU WRZUCAMY:
 gazety i czasopisma
 kartony po mleku
soku itp.
 papier szkolny i
biurowy
 tekturę
 plastikowe butelki
 plastikowe torebki,
reklamówki
 zakrętki, kapsle
 puszki aluminiowe i
metalowe

TU WRZUCAMY:
 szklane butelki
 słoiki
 szklane opakowania
po kosmetykach

TU WRZUCAMY:
 obierki z owoców i
warzyw
 skorupki jaj
 fusy po kawie i
herbacie
 skoszoną trawę
 liście
 drobne gałęzie
 tekstylia z włókien
naturalnych

TU WRZUCAMY:
 odpady komunalne
nie zbierane w
sposób selektywny
np.
- pampersy
- art. higieniczne
- porcelanę i ceramikę
- potłuczone słoiki i
butelki
- zużytą żywność
- resztki mięs
- piasek i kamienie
- odchody zwierzęce
- piasek dla kota
- popiół
- papierosy i pety
- tekstylia z włókien
syntetycznych

TU NIE
WRZUCAMY:
 opakowań z
zawartością
np. żywność, cement
 opakowań po
farbach, klejach,
aerozolach,
rozpuszczalnikach

TU NIE
WRZUCAMY:
 porcelany i ceramiki
 termometrów
 strzykawek
 szkła żaroodpornego
 żarówek i
świetlówek
 luster
 ekranów i lamp
telewizyjnych
 szkła okiennego

TU NIE WRZUCAMY:
 zepsutej żywności
 resztek mięs, kości
 piasku i kamieni
 odchodów
zwierzęcych
 piasku dla kota
 popiołu
 papierosów i petów

TU NIE
WRZUCAMY:
 przeterminowanych
leków
 baterii
 opakowań po
farbach
 klejów
 aerozoli
 rozpuszczalników
 środków
czyszczących
 sprzętu TV i AGD

PAMIĘTAJ!
WRZUCAJ
OPRÓŻNIONE,
CZYSTE,
WYPŁUKANE
I ZGNIECIONE
OPAKOWANIA!

PAMIĘTAJ!
WRZUCAJ CZYSTE
I NIEPOTŁUCZONE
SZKŁO!

