ZASADY GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY NOWE WARPNO
CZĘSTOTLIWOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW ODBIERANYCH Z NIERUCHOMOŚCI

• odpady zmieszane – 1 raz na 2 tygodnie
• odpady biodegradowalne – 1 raz w tygodniu







WAŻNE:
pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych dostarczy przedsiębiorca
odpowiedzialny za odbiór odpadów,
właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do
posiadania własnych pojemników (możliwość dzierżawienia
pojemników od przedsiębiorcy odbierającego odpady),
harmonogram wywozu odpadów zostanie dostarczony do nieruchomości
oraz będzie udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy
Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie,
informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi i
zasad jego funkcjonowania są udostępnione na stronach internetowych
w zakładce Gospodarka Odpadami:
• www.bip.nowewarpno.pl,
• www.bip.zgk.nowewarpno.pl,
oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie pod
nr. tel. 91 312 96 41,
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, osoby których
dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 800.00 zł
brutto a w gospodarstwie jednoosobowym 1200.00 zł brutto mogą
uzyskać dopłatę w wysokości 50% na mieszkańca. W tym celu należy
złożyć deklarację zmieniającą.

OPŁATY:
• opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy
uiścić do ostatniego dnia każdego miesiąca, w wysokości wynikającej ze
złożonej deklaracji, na konto bankowe o numerze: 28 1320 1830 3173
3551 2000 0005 lub w punkcie kasowym Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Nowym Warpnie.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Tu należy wrzucać odpady pozostałe po selekcji,
które nie trafiły do pojemników przeznaczonych na
selektywną zbiórkę np.:

 zabrudzone opakowania po artykułach spożywczych
(serkach, jogurtach, wędlinach itp.),
 pieluchy jednorazowe, artykuły higieniczne,
 zimny popiół.
Tu nie należy wrzucać:
 drobnego złomu, garnków, narzędzi, itp
 opakowań po aerozolach,
 puszek po farbach i lakierach,
 baterii,
 leków i opakowań po lekach,
 opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
 sprzętu AGD,RTV,
 lamp, reflektorów, żarówek.

Te odpady można przekazać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
znajdującego się przy oczyszczalni ścieków.

ODPADY BIODEGRADOWALNE













Tu należy wrzucać:
obierki, odpady po owocach i warzywach, w tym ugotowanych,
skorupki jajek,
resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
resztki produktów mlecznych,
stare pieczywo,
zniszczone rośliny pokojowe, kwiaty,
trawę, chwasty, liście,
naturalne resztki drewna.
Tu nie należy wrzucać:
kości,
odchodów zwierzęcych,
resztek jedzenia w płynie,
artykułów nie ulegających biodegradacji.

