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WPROWADZENIE
Zgodnie z założeniami „reformy śmieciowej” od 1 lipca 2013 r. obowiązki w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od swoich mieszkańców przejęła gmina. Właściciele
nieruchomości zobowiązani są wpłacać do kasy Miasta opłatę za odbiór i zagospodarowanie
swoich odpadów. Miasto Terespol w miesiącu czerwcu, zorganizowało przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych a następnie podpisało umowę na okres 18
miesięcy z firmą, która będzie odpady odbierała.
Zgodnie z podpisaną umową - mieszkańców Miasta Terespol
w zakresie odbierania odpadów komunalnych będzie obsługiwało
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu.
do dnia 30 września 2015 roku.

Gmina
Mieszkańcy

Przedsiębiorstwo Komunalne
Zakład Zagospo darowania Odpadami

W nowym systemie gospodarowania odpadami muszą uczestniczyć wszystkie osoby
zamieszkałe na terenie Miasta Terespol. System obejmuje odpady wytworzone na
nieruchomościach zamieszkałych. Wyłączone są z niego odpady pochodzące z działalności
gospodarczej, nawet, jeśli prowadzona jest ona w miejscu zamieszkania.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW - I
Frakcje podstawowe

Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów
komunalnych ( tj. frakcja mokra / odpady niesegregowane / popiół) oraz utrzymywanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.
Worki służące do segregacji odpadów są dostarczane dla mieszkańców przez firmę
komunalną nieodpłatnie w ilości równej ilości oddanych worków z odpadami
segregowanymi. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali, że będą zbierali
odpady w sposób selektywny mogą również otrzymać nieodpłatnie worki do segregacji
bezpośrednio w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. przy ul. Granicznej 8.

FRAKCJA MOKRA/ODPADY NIESEGREGOWANE - do pojemnika wrzucamy:
resztki żywności, resztki owoców i warzyw, obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki po
jajkach, mokre ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, pampersy i podpaski, pałeczki
kosmetyczne, opakowania po dezodorantach i antyprespirantach, puszki po konserwach i
napojach, worki z odkurzacza, kapsle, zakrętki, pobite talerze i kubki, folia aluminiowa,
styropian, obuwie, poduszki i kołdry z pierza, itp.
FRAKCJA SUCHA – do worka w kolorze żółtym wrzucamy: papiery, gazety, książki,
tektura, butelki po napojach spożywczych z tworzyw sztucznych typu PET, PE, opakowania
z tworzyw sztucznych i chemii gospodarczej, reklamówki, woreczki foliowe, kartony po
mleku i sokach, kubeczki po serkach, śmietanie, jogurtach, maśle (bez resztek żywności),
ubrania, tekstylia itp.
OPAKOWANIA SZKLANE – do worka w kolorze zielonym wrzucamy: butelki, słoiki
bez kapsli, zakrętek.
POPIÓŁ – gromadzimy w oddzielnym pojemniku. - Zabrania się mieszania popiołu z
innymi odpadami.
Odpady wymienione powyżej należy wystawić zgodnie z obowiązującym harmonogramem
do godziny 7:30 przed ogrodzenie nieruchomości w miejsce bezpośrednio dostępne z drogi
publicznej w rejonie bramy, furtki wejściowej tj. miejsca łatwo dostępne dla firmy
odbierającej odpady.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW - II
Inne Odpady Komunalne



MEBLE oraz sprzęt RTV i AGD odbierany jest bezpłatnie po telefonicznym
zgłoszeniu pod nr telefonu 83 375 20 60. Można również te odpady samodzielnie
dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.



Odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), odpady z remontu (płytki,
gruz, resztki kleju i zaprawy murarskiej), metale, chemikalia (np. farby, lakiery,
przeterminowane środki ochrony roślin itp.), należy gromadzić odrębnie
od pozostałych odpadów komunalnych oraz dostarczać samodzielnie do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.



Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych
w aptekach na terenie miasta.



Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnie udostępnionych pojemnikach
w placówkach oświatowych, sklepach, urzędach.



Zużyte świetlówki, żarówki należy przekazywać placówkom handlowym
prowadzącym sprzedaż detaliczną, albo samodzielnie dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.



Zużyte akumulatory samochodowe należy przekazywać placówkom handlowym
prowadzącym sprzedaż detaliczną, albo samodzielnie dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.



Zużyte opony samochodowe należy przekazać firmom zmieniającym opony
lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.



Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powstające na terenie
nieruchomości, w wyniku pielęgnacji zieleni (np. usunięte chwasty, wygrabione liście,
skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) można poddać procesowi
kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu,
a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela
nieruchomości, odpady należy dostarczać samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki
odpadów.

Kategorycznie zabrania się wrzucania przeterminowanych leków, baterii, świetlówek,
żarówek, akumulatorów do
FRAKCJII MOKREJ/ODPADÓW ZMIESZANYCH

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie
miasta Terespol został utworzony (PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych). Punkt prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu, Punkt Selektywnej Zbiórki zlokalizowany
jest przy ul Granicznej 8 w Terespolu.

PSZOK - Terespol
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 700 do 1900 a w soboty od 800 do 1500.

PODSUMOWANIE
Co się zmienia?
Nowy system gospodarki odpadami to duża zmiana zarówno dla mieszkańców, jak i dla samorządów gminnych.
Dla wszystkich oznacza to nowe obowiązki, ale przede wszystkim cały szereg korzyści!
Wprowadzenie nowego systemu oznacza przede wszystkim to, że wszyscy solidarnie zapłacimy za wywóz
śmieci. Dotychczas ok. 30% Polaków nigdy nie płaciło za odbiór odpadów. Wyrzucali je do lasów,
przydrożnych rowów, podrzucali sąsiadom lub palili nimi w piecach. Koniec ze śmieceniem na gapę! Teraz
wszyscy jesteśmy solidarnie objęci opłatą za wywóz odpadów.
Jeśli dotychczas miałeś podpisaną indywidualną umowę na odbiór odpadów, w nowym systemie nie będziesz już
musiał się o to martwić, bo to gmina zorganizuje wywóz śmieci. Obowiązkiem wszystkich mieszkańców będzie
wnosić do urzędu gminnego opłatę za ich odbiór.
Pojemniki na śmieci posegregowane oraz punkty odbioru odpadów „problematycznych”, czyli np. starych mebli,
zużytego sprzętu RTV i AGD, przeterminowanych leków itd. będą łatwiej dostępne.
Co zmiana oznacza dla gminy?
Gmina staje się właścicielem wszystkich śmieci produkowanych na jej terenie. Odpady to cenne surowce, więc
samorząd zadba o to, by się nie zmarnowały, tylko aby jak najlepiej nam służyły.
Gminy są organizatorem całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów: w konkurencyjnych przetargach
wybrały firmy, które wywiozą od nas śmieci, a następnie je posortują i przetworzą albo spalą, odzyskując przy
tym cenną energię. Ponadto zadbają o to, by mieszkańcy mieli łatwy dostęp do pojemników do segregacji oraz
punktów zbierających problematyczne odpady.
Skąd potrzeba zmian?
Zaśmiecone lasy i przydrożne rowy, rozrastające się składowiska odpadów, trujące dymy z palonych śmieci –
wszyscy to znamy, nikt tego nie lubi. Czas na zmiany! Nowy system gospodarowania odpadami to korzyść
zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska.
Każdego roku w Polsce produkujemy średnio 12 milionów ton śmieci. Z tego zaledwie 11% trafia do recyklingu,
a reszta zalega na wysypiskach.
Szacuje się, że 30% Polaków nigdy nie płaci za odbiór odpadów. Podrzuca je sąsiadom, pali w przydomowych
piecach, ale większość śmieci trafia na dzikie wysypiska do lasów. Każdego roku pozbywamy się w nielegalny
sposób aż 1/5 wszystkich odpadów, czyli około 2,5 milion ton. To prawie tyle, ile waży pięćset tysięcy słoni
afrykańskich! Z samych tylko Lasów Państwowych rocznie usuwa się około 140 tysięcy m³ podrzuconych
śmieci. To tyle, co transport załadowanych do pełna 1000 wagonów kolejowych! Każdego roku likwidacja
nielegalnych wysypisk kosztuje Lasy Państwowe - a więc także nas, podatników - około 16 milionów złotych.
Poza tym śmieci to cenny zasób. To, że coś trafia do kosza, wcale nie musi oznaczać, że nie może nam już
więcej służyć. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie
wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą.
źródło: wwww.naszesmieci.mos.gov.pl

Ulotka informacyjna powstała przy dofinansowaniu ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lublinie
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Akcja informacyjna realizowana jest w ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który
został wprowadzony na mocy przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz ustawy o odpadach.

