Frakcja odpadów
wielkogabarytowych
Właściciele nieruchomości gromadzą je w miejscach
gromadzenia odpadów.
Do frakcji tej zaliczamy:
• meble, opony itp. – odpady niemieszczące się
w standardowych pojemnikach i opakowaniach.
Odpady frakcji: niebezpieczne, elektryczno-elektroniczne i wielkogabarytowe odbierane będą okresowo, 2 razy w roku, zgodnie z podanym do publicznej
wiadomości harmonogramem lub też można je będzie dostarczyć nieodpłatnie własnym transportem,
poza terminem określonym w harmonogramie do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrowodzie.
Ponadto, poza wymienionymi frakcjami odpadów,
właściciele nieruchomości wyodrębniają:
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Zmieszany
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i zarządy nieruchomości, zobowiązani są posiadać własne
pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
zbieranych w sposób zmieszany.
Odpady zbierane do własnych pojemników dowolnego koloru, o pojemności określonej w pkt III.

– III –
We własnym zakresie właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych zapewniają następujące rodzaje
i minimalne pojemności pojemników:
• odpady zmieszane i frakcja odpadów pozostałych
po selekcji na obszarach zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej – pojemniki o pojemności 110 litrów
• odpady zmieszane i frakcja odpadów pozostałych
po selekcji na obszarach zabudowy wielorodzinnej
– pojemniki o pojemności do 7000 litrów.

Frakcję odpadów
remontowo-budowlanych
Do tych odpadów zaliczamy:
• odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek (styropian po termomodernizacji, stiuk,
gruz itp.)
Odpady tej frakcji właściciele nieruchomości przekazują na własny koszt, poza wniesioną opłatą do
gminy, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Dobrowodzie, prowadzonego
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, zamawiając usługę
odbioru i zagospodarowania tych odpadów bądź
dostarczenia ich własnym transportem i poniesieniem opłaty za ich zagospodarowanie.

Więcej informacji na temat funkcjonowania
nowego systemu gospodarki odpadami
w gminie Busko-Zdrój można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
al. Mickiewicza 10, pok. nr 6, 7 lub 11
tel. 41 370 52 79

Praktyczne wskazówki
dla mieszkańców
dotyczące zasad
w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi
w gminie Busko-Zdrój

–I–
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.
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Odpady komunalne czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych przez przedsiębiorcę wybranego przez gminę. Odpady będą odbierane w sposób
selektywny i zmieszany.
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W zabudowie wielorodzinnej obowiązki właścicieli
wykonuje zarządca (zarząd spółdzielni, zarząd wspólnoty itp).

– II –
Sposoby gromadzenia odpadów na nieruchomościach zamieszkałych:
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Selektywny
Polega na wydzieleniu poszczególnych frakcji
odpadów:

Frakcja sucha
Gromadzona jest w dostarczonych nieodpłatnie
workach koloru żółtego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej. Z terenu zabudowy wielorodzinnej
w dostarczonych nieodpłatnie pojemnikach koloru
żółtego o pojemności 1100 litrów lub 110 litrów stosownie do ilości obsługiwanych mieszkańców.
Do worków bądź pojemników na frakcję suchą
wrzucamy:
Papier – opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, kartony, pudełka itp.

Metal – opakowania z aluminium i żelaza, np. puszki
po napojach i konserwach, drobny złom żelazny itp.
Tworzywa sztuczne – opakowania z tworzyw
sztucznych, np. butelki PET, opakowania po jogurtach, margarynach, folie, torebki, butelki po chemii
gospodarczej itp.
Opakowania szklane – butelki, słoiki itp.
Odpady frakcji suchej muszą być czyste. Mogą być
one gromadzone łącznie lub osobno.

Frakcja mokra
Jeżeli właściciel nieruchomości w złożonej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zaznaczył kompostownik to odpady
tej frakcji gromadzi na kompostowniku, jeżeli nie zaznaczył kompostownika a zadeklarował selektywny
sposób gromadzenia odpadów to otrzyma na odpady tej frakcji worek bądź worki koloru brązowego o pojemności 60 litrów na obszarach zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej. Natomiast na terenach
zabudowy wielorodzinnej otrzyma na odpady tej
frakcji pojemniki koloru brązowego o pojemności
1100 litrów lub 110 litrów stosownie do ilości obsługiwanych mieszkańców.
Na kompostownik lub do worków bądź pojemników
na frakcję mokrą wrzucamy:
Odpady ulegające biodegradacji – odpadki kuchenne, obierki, skoszoną trawę, zgrabione liście itp.

Frakcja odpadów
pozostałych po selekcji
Odpady tej frakcji gromadzone są do własnych pojemników właścicieli nieruchomości o pojemności określonej w pkt. III dowolnego koloru. We frakcji tych odpadów winny znaleźć się te odpady, które nie kwalifikują
się do frakcji suchej i do frakcji mokrej.

Gromadząc tą frakcję wrzucamy do pojemników:
Odpady nie mieszczące się w pozostałych frakcjach – popiół, zużytą odzież, opakowania styropianowe po żywności, opakowania wielomateriałowe
– kartony po sokach, mleku, ceramikę, szkło okienne, z luster, kryształ itp.
Odpady opisanych trzech frakcji, czyli tych które powstają na co dzień, będą odbierane z częstotliwością
podaną do publicznej wiadomości w harmonogramie przez wybranego przez gminę przedsiębiorcę.
Oprócz tych podstawowych frakcji odpadów komunalnych prowadzący selekcję właściciele nieruchomości zamieszkałych wyodrębniają oddzielnie
następujące frakcje odpadów:

Frakcja odpadów niebezpiecznych
Odpady tej frakcji właściciele nieruchomości gromadzą we własnych, przezroczystych workach
o dowolnej pojemności w zależności od potrzeb.
Do frakcji tej zaliczamy:
• przeterminowane leki i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, tonery, tusze, zużyte
żarówki i świetlówki, opakowania po smarach,
olejach, środkach ochrony roślin itp.

Frakcja odpadów
elektryczno-elektronicznych
Odpady tej frakcji właściciele nieruchomości gromadzą we własnych, dowolnych opakowaniach,
jednak takich, aby była możliwa ich identyfikacja.
Do frakcji tej zaliczamy:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – telewizory, lodówki, pralki, kuchnie gazowe i elektryczne, suszarki, lokówki, czajniki elektryczne, komputery, drukarki itp.

