
Jqk g ospodan$emg odpadami,

czgli co kaidg mieszkaniec wiedziet powinien

Od l lipca 2013 r. obouiqzujq nowe zasadg gospodarki
odpadami komunalnymi. W drodze przetargu zostala wytoniona

firma, ktora realizuje odbior kazdej ilosci odpadow komunalngch
od wszystkich wlascicieli nieruchomoSci zamieszkatych. odpady
odbierane sq raz w miesiqcu, zgodnie z harmonogromem
dostarczonam kazdemu gospodarstwu domowemu przez firmg
Swiadczqcq w/ tu ustugi.

Jo.k g romadzimg odpadg?

Kazda posesja zostata wAposazona w pojemniki na odpadg.
Gospodarstwo domowe, u ktorgm zadeklarowe.no selektgunq
zbiorkg odp addw komunalny ch otrzy malo :
- pojemnik na odpady zmieszane,
- specjalnie oznaczona pojemnik na odpadg selektgwnie zebrane,
- worki na popiot i odpady zielone po zgtoszeniu

zapotrzebowania,

W przypadku zadeklarotuania nieselektywnej zbiorki
odpadou komunalngch fi.rma dostarcza tylko pojemniki na odpadg
zmieszane oraz worki na popiot i odpady zielone.

W zaleznoSci od liczby os6b zamieszkujqcgch posesjg,

dostarczane sq pojemniki o minimalnej pojemnosci 120 lub 240
litrow.

Do pojemnikq. na odpadg selektgwne wrzucqmg:
* tworzgwa sztuczne: opakowania po plynach i napojach PET,

pojemniki po produktach mleczngch, pojemniki po artykutach

sypkich, artykutg gospodarstwa domowego z tworzyw

sztuczngch, folie rolnicze, reklamowki, uoreczki foliowe (ruie

Lurzucamt-,t: tworzgw sztuczngch piankowUch, work6w po

nawozach, opakoua'n po olejach silnikougch i smarach,

op akow aft po lekarstw ach),



opakouania metaloute: puszki
napojach, sokach, drobny ztrom

po konsertaach, puszki po
Zelazny ore.z metale koloroue

(nLe urzucama: puszek po farbach, lakierach, olejach i smarach,
pojemnik6u po aerozolach),

* opakouania wielomateriatotae: kartona po sokach i napojach,
* szkto: butelki i stoiki (rue tarzucamu: ruster, szkta zbrojonego,

fajansu, porcelana, zuzatgch zar6wek, lamp jarzeniougcLt, szgb,
szklanek, szkla niettukqcego tApu d.uralem),

* makulatura: gazetg, ksiqzki, zeszgtg, katalogi, ulotki, torbg i
uorki papierowe, tekturg i kartony, opakotaania papierowe (rue.
Lurzucam!.t: kalki, zabrudzonego i ttustego papieru, ftp.z
margarAng, folii do faksu).

Do pojemnika na odpadg zmieszane wrzucq.mg
niesegregouane odpad.g komunalne tub pozostatosci z
segregowania.

Ze stntmienia odpadout komunatngch naleig tagd.zietiy oraz
przekazad zgodnie z obou,tiqzujqcgmi regulacjami nastgpujqce
frakcje odpad6u:

* przeterminoutd.ne leki nalezy przekazywa| d.o speclalnego
pojemnika usytuouanego tu Aptece, prza ul. Bielskiej j gA tD
orli. odbiorem tgch odpad.6u zajmuje sig przed.sigbiorstwo
ustugotto-Asenizacgjne ,,ASTWA" sp. z o.o. w Biatgmstoku, ul.
Kombatant6w 4;

* zuigte baterie i akumutatorki malogabarytoue nalezg
przekazgutac do pojemnikow znajdujqcgch sig ta Zespole szk6t
z d.n.j.b. im. Ziemi orlanskiej w orli. odbior tei frakcji odpadou
prowadzi REBA organizacja odzgsku s.A., ul. Kubickiego 19
lok. 16, WarszanDa.

Raz w roku st zbi6rka:
* zu2gtego sprzgtu elektrgcznego i elektronicznego, odpad.6w

uielko g ab argtoug ch i zuhgtg ch op on,

*



* odpad1w budotulanych i rozbiorkougch objgtych sgstemem

gospodarowania odpadami komunalngmi prowadzonAm przez

gming,

* przeterminowangch chemikaliow oraz opakowaft po

chemikaliach, w tym opakowaft po farbach, rozpuszczalnikach,

olejach oraz opakowan po aerozolach, Srodkach ocltrong roSlin i

nawozach.

Wskazane iest kompostowanie bioodpad6w: liSci i skoszonej

tranay, chwastow i innych odpadow roslinnych, resztek zgutnoSci

(obierki z warzAw i owocow), fusow z kawy i herbaty, skontpek jaj,

kory drzew, trocin.

TfiIAGA!

Nie sq objgte sgstemem gospodqrowania prowadzongm przez

gming odpadg remontowe i budoutlane, poutstajqce nq.

skutek prq.c prowadzongch samodzielnie lub poprzez

utgspecjalizowane tirmu i usgmagajqcgeh pozwolenia nq.

budoutg lub zgtoszenia zamiqrtt rozpoczqcia rob6t w

Starostwie Pousiatowgm, to,kie jak np. ocieplanie eleutacji,

utgmiana pokryt dachoutgch, usgmiana stolarki okiennej i

drzwiowej, rozbi6rkq budgnku,

Optata ze. zagospodarowanie odpad6w naliczana jest od

kahdej osoby zamieszkujqcej nientchomoS1. W przgpadku

gromadzenia odpadow w sposob selektgwng uysokoSc oplatg

ugnosi 6 zt /za osobg /za miesiqc. Przg nieselektgutnej zbi6rce

odpad6w komunalngch optata wgnosi 72 zt /za osobg /zq

miesiqc.

Optatg nalezy uiszczac kwartalnie, bez wezwaniq do konca

ostatniego miesiqca kwartatu (odpowiednio do: 31 marcQ,30

czerwce, 30 wrzeSnia i 31 grudnia) w kasie Urzgdu Gminy Orla, na

konto Urzgdu lub u sottysa wsi.


