19 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zmieniającą zasady gospodarowania odpadami w naszym kraju.
Do 31 grudnia 2020 r. samorządy w całej Polsce mają
czas na dostosowanie swojego systemu gospodarowania odpadami do nowego prawa.
W efekcie od 1 stycznia 2021 r. wszyscy Mieszkańcy
mają obowiązek segregować odpady. W przypadku
braku realizacji tego obowiązku będzie naliczona wyższa
opłata.
Radni Rady Miejskiej w Nowogardzie zdecydowali, że
będzie to aż czterokrotność stawki podstawowej czyli za
gromadzenie odpadów w sposób selektywny.
Jak to będzie wyglądało w praktyce?
Przede wszystkim nie będzie można złożyć deklaracji
o nieselektywnej zbiórce odpadów. Informację o wysokości opłat wraz z drukiem deklaracji otrzymacie
Państwo od Urzędu Miejskiego pocztą.
Prosimy odesłać wypełnioną deklarację również pocztą
na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, ul. 700 Lecia 14,
72-200 Nowogard.
W przypadku Mieszkańców wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych obowiązek ten zrealizują zarządcy
budynków.
Mieszkańcy nie muszą się martwić o pojemniki czy worki
niezbędne do segregacji. Te zostaną dostarczone przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady, zgodnie z wolą
właściciela nieruchomości wyrażaną podczas składania
deklaracji.

Co należy robić
z innymi odpadami?
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt
elektryczny odbierane są dwa razy w roku w formie tzw.
wystawek w terminach określonych przez gminę.
Odbierane będą wszelkiego rodzaju meble (stoły, szafy,
krzesła itp.), drzwi, ramy okienne, elementy drewniane,
materace, pierzyny, dywany, domowe suszarki na pranie,
wózki dziecięce, duże zabawki dziecięce i inne tego typu
odpady. Nie będą odbierane takie odpady jak części
samochodowe, odpady budowlane, wanny, umywalki,
muszle i spłuczki toaletowe, rolety, płoty, odpady
ogrodowe czy spakowane w worki, wiadra lub kartony
odpady domowe.
Przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych znajdujących się w
aptekach.
Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać
wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych,
znajdujących się w wielu sklepach i instytucjach.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać
w kontenerach przeznaczonych do tego typu odpadów,
które na zlecenie właściciela nieruchomości odpłatnie
dostarcza uprawniony przedsiębiorca. Można je również
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), gdzie bezpłatnie zostaną
przyjęte. Roczny limit na jedno gospodarstwo domowe to
1,5 t tego typu odpadu.
Zużyte opony samochodów osobowych można
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), gdzie bezpłatnie zostaną
przyjęte.
Odpady zielone odbierane są pięć razy w roku w
terminie od maja do września przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne.
Raz w roku organizowana jest zbiórka choinek.

www.nowogard.pl

Nauczmy się
wspólnie
segregować
Szanowni Państwo.
Rząd Polski wprowadził obowiązek segregowania odpadów dla
wszystkich mieszkańców naszej gminy jak i całego kraju od 1
stycznia 2021 r. W związku z tym wszyscy musimy nauczyć się
segregować odpady komunalne powstające w naszych domach.
Przedstawiam Państwu garść informacji, które, mam nadzieję,
przydadzą się Państwu na codzień i ułatwią realizację tego
obowiązku.
Być może początkowo właściwa segregacja odpadów będzie
Państwu przysparzała nieco kłopotów, co jest zrozumiałe. Proszę
jednak pamiętać, że tym drobnym gestem dbamy o naszą planetę.
Nie możemy dopuścić by zasypały nas śmieci. Naszym
obowiązkiem jest zostawić Ziemię naszym dzieciom i wnukom w
jak najlepszym stanie. A możemy się do tego przyczynić również
przez właściwą segregację odpadów.
Z wyrazami szacunku
Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu

Dodatkowe informacje: tel. 91 578 53 55, 91 578 53 60

Dbaj o Ziemię, oszczędzaj pieniądze

Jak segregowć odpady?
NIEBIESKI POJEMNIK
LUB WOREK
PAPIER
DO POJEMNIKA WRZUCAMY
- wykorzystany papier,
- gazety książki,
- zeszyty,
- katalogi,
- torby papierowe,
- kartony,
- pudełka,
- tekturę.
DO POJEMNIKA NIE WRZUCAMY
- kartonów po mleku,
- kartonów po napojach,
- kalek oraz papieru przebitkowego,
- papieru powleczonego folią,
- papieru do faksu
- paragonów,
- artykułów higienicznych (chusteczek, ręczników papierowych),
- pieluch jednorazowych,
- podpasek,
- wkładek higienicznych,
- tapet,
- mocno zabrudzonego i zatłuszczonego papieru,
- mocno zabrudzonej i zatłuszczonej tektury,
- worków po materiałach budowlanych (cemencie, gipsie).

ŻÓŁTY POJEMNIK LUB WOREK
TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
Do pojemnika wrzucamy:
- puste, nie zakręcone butelki z tworzyw sztucznych
po napojach (PET, PE),
- puste, nie zakręcone butelki z tworzyw sztucznych
po kosmetykach i środkach,
czystości -tzw. chemii gospodarczej (szampon, płyn do mycia naczyń),
- kartony po mleku i napojach,
- torebki foliowe (reklamówki, zrywki),
- opakowania z tworzyw sztucznych po jogurtach, deserach i innych prod. spoż.,
- puste kanisterki i pojemniki z tworzyw sztucznych,
- skrzynki z tworzyw sztucznych, doniczki, wiaderka,
- złom żelazny oraz metale kolorowe (puszki po napojach i konserwach,
kapsle, garnki, patelnie, opakowania po dezodorantach itp.
Do pojemnika nie wrzucamy:
- butelek i pojemników z zawartością,
- tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych,
- opakowań po lekach i strzykawek, części samochodowych (zderzaków, zbiorników),
- produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów,
- opakowań i butelek po olejach samochodowych i smarach,
- puszek i pojemników po farbach i lakierach,
- opakowań po środkach owado i chwastobójczych,
- sprzętu elektronicznego i ich części,
- folii budowlanej, ubrań i obuwia, zużytych baterii i akumulatorów.

ZIELONY POJEMNIK
LUB WOREK
SZKŁO
DO POJEMNIKA WRZUCAMY
- kolorowe i bezbarwne butelki po napojach
i innych artykułów spożywczych,
- kolorowe i bezbarwne butelki po napojach
alkoholowych,
- kolorowe i bezbarwne słoiki,
- szklane opakowania po kosmetykach.
DO POJEMNIKA NIE WRZUCAMY
- porcelany i ceramiki,
- butelek z tworzywa sztucznego,
- luster, doniczek,
- kryształów,
- żarówek, świetlówek, reflektorów,
- szkła okiennego i zbrojonego,
- szyb samochodowych,
- monitorów,
- lamp telewizyjnych,
- szklanych opakowań po lekach,
- szklanych opakowań po farbach,
- szklanych opakowań po rozpuszczalnikach,
- termometrów,
- strzykawek,
- zniczy,
- szkła okularowego i żaroodpornego.

CZARNY POJEMNIK
ODPADY ZMIESZANE

BRĄZOWY POJEMNIK LUB WOREK
ODPADY BIODEGRADOWALNE

Do pojemnika wrzucamy:
- artykuły higieniczne, pampersy, podpaski, tworzywa piankowe i styropianowe,
- tubki po paście do zębów, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia,
- porcelana i ceramika,
- mięso, kości resztki posiłku, przeterminowane artykuły spożywcze,
- kalki, papier przebitkowy i do faxu,
- pluszaki i zabawki wielomateriałowe, zużyte obuwie i ubrania, gąbki, ścierki.

Do pojemnika wrzucamy:
- odpady roślinne, obierki surowych warzyw, łupiny orzechów,
- kwiaty (bez donic), ziemię po kwiatach doniczkowych,
- ściętą trawę, chwasty, gałązki drzew i krzewów,
- liście, trociny i korę drzew.

Do pojemnika nie wrzucamy:
- odpadów nadających się do odzysku: papier, tekture, szkło, metale, tworzywa sztuczne opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe,
- odpady zielone, przeterminowane leków i chemikaliów,
- baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i odpadów wielkogabarytowych,
- gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- zużytych opon, odpadów niebezpiecznych.

Do pojemnika nie wrzucamy:
- mięsa i kości,
- zlewek kuchennych,
- przeterminowanych produktów spożywczych,
- odchodów zwierzęcych,
- papierosów i niedopałków,
- popiołu,
- leków, ubrań, kamieni, drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF.

www.nowogard.pl

Dodatkowe informacje:
tel. 91 578 53 55, 91 578 53 60

