SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KUNÓW
Opisane

poniżej

zasady

gospodarowania

odpadami

komunalnymi

dotyczą

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Przedsiębiorcy i instytucje, tak jak dotychczas, winni posiadać indywidualną umowę
zawartą z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów.
Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi, właściciele nieruchomości są obowiązani do wnoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy stosownie do złożonej do Burmistrza Miasta i Gminy
Kunów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozbywania się
wytworzonych na nieruchomości odpadów zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru
odpadów.
Wszystkie odpady powstające na nieruchomości winny być gromadzone i odbierane
w sposób selektywny.
Każda

nieruchomość

winna

zostać

wyposażona

w

pojemnik

na

zmieszane

(niesegregowane) odpady komunalne. Plastikowe pojemniki o pojemności 120 L w kolorze
czarnym należy nabyć we własnym zakresie. Właściciele nieruchomości posiadający dotychczas
wykorzystywane pojemniki w kolorze ciemnozielonym mogą w dalszym ciągu gromadzić w nich
zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne. Jeżeli nieruchomość jest wyposażona
w pojemnik na odpady zmieszane innego koloru niż czarny, pojemnik winien być oznaczony
napisem „zmieszane”.
W związku z wydanym przez Ministra Środowiska rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od dnia
01.01.2018 r. obowiązują następujące zasady segregacji odpadów:
1) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach,
mleku) należy gromadzić w pojemniku do segregacji dostarczonym przez firmę odbierającą
odpady, oznaczonym żółtą naklejką o treści „metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe”,
2) papier należy gromadzić w workach w kolorze niebieskim,
3) szkło należy gromadzić w workach w kolorze zielonym,
4) bioodpady należy gromadzić w workach w kolorze brązowym, jeżeli na nieruchomości
nie ma możliwości kompostowania odpadów.
Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów będą dostarczane właścicielom
nieruchomości przez firmę odbierającą odpady. Kolejne worki na papier, szkło i bioodpady zostaną
dostarczone właścicielowi nieruchomości z chwilą wystawienia danej frakcji odpadów.
Pozostałe odpady komunalne właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczać do nw.
punktów zbiórki:
1) odpady zielone (w przypadku braku możliwości kompostowania na terenie nieruchomości)
– punkt selektywnej zbiórki odpadów w Kunowie przy ul. Partyzantów 47 (baza Zakładu
Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie)

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz
zużyte opony odbierane będą dwa razy w roku sprzed posesji w terminach określonych
w harmonogramie odbioru odpadów. W każdym innym terminie ww. odpady mogą zostać
dostarczone przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki w Kunowie
przy ul. Partyzantów 47 (baza Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej
w Kunowie),
3) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów mieszkań, chemikalia,
akumulatory, odzież i tekstylia, igły i strzykawki oraz inne odpady niebezpieczne –
punkt selektywnej zbiórki w Kunowie przy ul. Partyzantów 47 (baza Zakładu Gospodarki
Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie),
4) przeterminowane leki – punkt odbioru: Apteka w Kunowie przy ul. Warszawskiej 46,
5) baterie – punkty zbiórki baterii: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Janiku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietulisku Dużym, Publiczna
Szkoła Podstawowa w Wymysłowie, Urząd Miasta i Gminy w Kunowie (pok.101) oraz
Gminne Centrum Informacji w Kunowie, ul. Warszawska 48.
Szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych zawiera ulotka dostępna na stronie
internetowej Gminy Kunów www.kunow.pl w zakładce Gospodarowanie odpadami komunalnymi.

