Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w wyniku rozstrzygniętego przetargu obniżone zostały opłaty za odbiór
odpadów komunalnych. Zachodzi więc konieczność złożenia korekty deklaracji na załączonym
druku w terminie do dnia 28.06.2013 r.
Od 1 lipca 2013 roku będzie obowiązywał nowy system odbioru odpadów z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów. Odbiór odpadów na zlecenie Gminy Tarnów – realizować
będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.
Jeżeli procedura będzie przebiegała bez odwołań umowa z firmą zawarta będzie po 15 czerwca 2013 r.
Nowy odbiorca odpadów będzie zobowiązany na przełomie czerwca i lipca dostarczyć mieszkańcom
pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz dodatkowo worki na odpady segregowane.
Zmieszane odpady komunalne
Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach.
Częstotliwość odbioru i wywozu przez firmę – 1 raz na dwa tygodnie dla nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej i 1 raz na tydzień dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru - przed każdą nieruchomością lub w innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez firmę i podanym
do publicznej wiadomości.
Odpady komunalne zbierane selektywnie
Wprowadza się 3 rodzaje worków do segregacji odpadów dla nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej:
- żółty do gromadzenia odpadów z tworzywa sztucznego,
- niebieski na odpady z papieru i tektury,
- zielony na odpady ze szkła.
Wykonawca wywożąc odpady w workach przekazuje mieszkańcom ilość worków nowych, równą
ilości worków odebranych.
Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpady selektywnie zbierane będą do pojemników
w kolorze: żółtym, niebieskim i zielonym.
Miejsce ich wystawiania do załadunku i odbioru - przed każdą nieruchomością lub innym miejscu
uzgodnionym z wytwórcą odpadów.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu
dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i 1 raz na dwa tygodnie dla nieruchomości
wielorodzinnej.
Terminy odbioru zostaną ustalone w rocznym harmonogramie opracowanym przez firmę i podanym
do publicznej wiadomości.
Odpady wielkogabarytowe
Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w każdym sołectwie w wyznaczonych
miejscach, do podstawionych kontenerów, według harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy
Tarnów i podanego do publicznej wiadomości.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez firmę – 2 razy w roku.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odbiór wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niewykorzystane chemikalia,
farby, lakiery i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony odbierane będą przez
Mobilny Punk Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (MPZON) w wyznaczonych miejscach, według
harmonogramu ustalonego przez Urząd Gminy Tarnów i podanego do publicznej wiadomości – 2 razy
w roku.
Odpady zielone (trawa i liście)
Odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie w okresie od maja do września z kontenera
wystawionego na 1 dzień w wyznaczonych miejscach, według harmonogramu ustalonego przez Urząd
Gminy Tarnów i podanego do publicznej wiadomości – 1 raz na dwa tygodnie.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

WRZUCAMY

WOREK

NIE WRZUCAMY
kartonów powlekanych folią: po
mleku, sokach

gazety, ksiązki, magazyny,
prospekty, zeszyty

tłustego lub zabrudzonego papieru

torebki papierowe i papier
pakowy

artykułów higienicznych: papierów
higienicznych, pampersów, pieluch,
podpasek

kartony, pudełka, tekturę

pergaminu, kalek, celofanu

worków po cemencie i wapnie,
tapet
zakrętek, kapsli, korków
butelki białe
i kolorowe
słoiki, pojemniki
i opakowania szklane

porcelany, ceramiki, naczyń
żaroodpornych
luster, szyb okiennych, zbrojonych
i samochodowych
żarówek, świetlówek

odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki PET
kubki i tacki po produktach
spożywczych
worki i torebki plastikowe,
folie opakowaniowe
pojemniki plastikowe po
płynach, szamponach i
artykułach sypkich

opakowań i butelek po olejach
opakowań po kremach, balsamach,
paście do zębów
puszek i pojemników po farbach i
lakierach
opakowań plastikowych
połączonych z innymi materiałami
zużytych akumulatorów i baterii

