GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
UWAGA!!
Urząd Gminy w Rogowie informuje, że od 1 lipca 2013 r. na
terenie gminy Rogowo funkcjonuje „Gminny Punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych”. Punkt ten czynny jest w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 10.00 do godziny
18.00. Zbiórka odbywa się na placu magazynowo - manewrowym
(po GS w Rogowie).
W ramach działania tego Punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:












odzież i tekstylia (np. ubrania, obuwie, ręczniki itp.)
meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. szafy, krzesła, kanapy, dywany, gumolit,
domowe bujaczki na stelażu, duże zabawki itp.)
odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, cegły, pustaki , przy czym prosi się o odrębne
wydzielenie gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów
niebezpiecznych). Zwraca się uwagę, że jeżeli zlecono przeprowadzenie robót budowlanych
czy remontowych innemu podmiotowi to jest on zobowiązany zagospodarować odpady, które
powstały podczas przeprowadzonych robót budowlanych i remontowych
zużyte opony (np. opony od roweru, motoru, samochodu osobowego, wózków pochodzące
wyłącznie z działalności związanej z prowadzonym gospodarstwem domowym)
przeterminowane lub nieprzydatne leki
chemikalia (np. farby, lakiery, kleje i opakowania po nich, zużyte oleje silnikowe, smarowe
oraz opakowania po nich lecz pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych czyli np. z
kosiarek do trawy, z samochodów osobowych, a więc nie pochodzące z działalności
gospodarczej)
baterie
akumulatory (wyłącznie pochodzące z gospodarstw domowych np. z samochodów
osobowych, a więc nie pochodzące z działalności gospodarczej)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( np. lampy, żyrandole, żarówki, świetlówki,
telewizory, odbiorniki radiowe, lodówki, kuchenki, żelazka, czajniki bezprzewodowe,
telefony, komputery, monitory komputerowe, płyty CD/DVD itp.)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ważne jest aby odpady dostarczane do Gminnego Punktu były posegregowane czyli pogrupowane wg
przyjmowanych frakcji. Jak sama nazwa mówi jest to Punkt Selektywnego zbierania odpadów. Jeżeli
osoba dostarczać będzie odpady zebrane w sposób zmieszany proszona będzie o posegregowanie ich
przed przekazaniem do Gminnego Punktu.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ponownie informujemy, że w ramach Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych nie mogą być odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym z
rolnictwa, czy też z świadczonych usług na rzecz innych osób np.: opakowania po środkach ochrony
roślin stosowanych w gospodarstwie rolnym, folie okrywowe, worki i folie po sianokiszonkach, części
i zużyte oleje z naprawy pojazdów prowadzonej na rzecz innych osób.
Wnoszona przez mieszkańców opłata dotyczy wyłącznie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Koszty zagospodarowania odpadów z działalności gospodarczej stanowią koszt prowadzenia tej
działalności i nie mogą być ponoszone przez pozostałych mieszkańców Gminy, a wyłącznie przez
podmiot uzyskujący dochód z tej działalności.

