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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ NA TERENIE GMINY BABORÓW
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2, § 11 pkt 1 Uchwały nr XV-146/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów, zgodnie § 22 ust. 1
pkt 3 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. tj. z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015r.
poz. 1422) informujemy, że:
1. miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych muszą być utwardzone,
2. między placami na gromadzenia odpadów a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady
powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na
wózkach,
3. w zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne przekazywane są w dniu ich odbioru uprawnionemu
podmiotowi poprzez wystawienie pojemników w granicach nieruchomości w miejscu trwale wyodrębnionym
i widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody
i błota, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub poprzez zapewnienie dojazdu
wewnętrzną, utwardzoną drogą,
4. pojemniki na odpady powinny być oznakowane kolorem:
a) żółtym: odpady komunalne zebrane w sposób selektywny stanowiące papier, metale, tworzywa
sztuczne i odpady wielomateriałowe,
b) zielonym: odpady komunalne zebrane w sposób selektywny stanowiące szkło opakowaniowe,
c) czarnym: zmieszane odpady komunalne,
d) szarym: odpady komunalne zebrane w sposób selektywny - popiół.
Poprzez właściwe oznakowanie rozumie się również czytelny opis naniesiony na pojemnikach.
5. w przypadku zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej na osiedlach mieszkaniowych lub w bezpośrednim
sąsiedztwie innej zabudowy wielomieszkaniowej, gdzie trudno przyporządkować pojemnik do odpowiedniej
nieruchomości miejsca na gromadzenie odpadów jak i same pojemniki należy oznakować adresem danej
nieruchomości celem właściwej weryfikacji i kontroli przestrzegania zasad segregacji odpadów.
6. właściciele nieruchomości muszą zapewnić odpowiednią pojemność pojemników na zbieranie odpadów
zgodnie z § 7 w/w uchwały Rady Miejskiej w Baborowie. W zabudowie wielorodzinnej obowiązuje wyłącznie
system pojemnikowy, natomiast system workowy jest dedykowany jako uzupełniający w zabudowie
jednorodzinnej.
Na podstawie powyższego Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie informuje, że w przypadku
niezastosowania się do powyższych zapisów prawa z dniem 1 stycznia 2017r. ZUK Baborów będzie posiadał
prawo do zaprzestania odbioru odpadów z pojemników z uwagi na utrudniony dojazd, co w konsekwencji
doprowadza do uszkodzeń samochodów, terenów zabudowy wielorodzinnej oraz pojemników na odpady.
Informacje dotyczące gospodarowania odpadami w tym zasady ich segregacji zostały zawarte w harmonogramach
zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzonej niewłaściwej segregacji odpadów Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie wszczyna postępowanie administracyjne, natomiast odbiór niewłaściwie
segregowanych odpadów może być dokonany przez ZUK na podstawie odrębnego zlecenie Właścicieli danej
nieruchomości.
/-/ Tomasz Krupa
Prezes Zarządu Zakładu Usług
Komunalnych
Sp. z o.o. w Baborowie
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