System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkanych
Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa.
Odpady posegregowane powinny trafić do pojemników i kontenerów odpowiadających rodzajowi gromadzonego odpadu według następującej kolorystyki:
– niebieski – papier, tektura
– żółty – plastik, metal,
opakowania wielomateriałowe
– zielony – szkło bezbarwne i kolorowe.
Odpady, które pozostają po posortowaniu wszystkich
resztek, jakie można ponownie wykorzystać, powinny być wyrzucane do pojemników na tzw. odpady
zmieszane.
Pojemniki na odpady zmieszane na terenie nieruchomości niezamieszkanych mogą mieć pojemność
0,12 m3, 0,24��
m3, 1,1��
m3, 7��
m3, 10��
m3, 12��
m3, 20��
m3.
Dopuszcza się używanie prasokontenerów
o poj. 10��
m3.
Odbiór odpadów odbywa się według ustalonego
harmonogramu. Jest on dostępny również na internetowej stronie www.zgzm.pl (zakładka Gospodarka
odpadami > System GO na terenie ZGZM > Nieruchomości niezamieszkane).
W ramach usług dodatkowych właściciel
(zarządca) nieruchomości niezamieszkanej może
zamówić podstawienie pojemnika i odbiór:
– odpadów budowlanych i rozbiórkowych (każdorazowo za poj. do 1 m3 – 198,00 zł i 652,00 zł za poj.
7��
m3); dzierżawa pojemnika może trwać do 10 dni
roboczych,
– odpadów zielonych (każdorazowo
13,20 zł za poj. 0,24��
m3).
Zapotrzebowanie na usługę dodatkową należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta (tel. 76 846 29 44).

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (Centralny PSZOK) – to miejsce,
w którym bezpłatnie można oddać wszystkie selektywnie zebrane odpady – nie tylko papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, które w pierwszej kolejności powinny trafić do
kolorowych pojemników znajdujących się na terenie
nieruchomości.
Tu możemy oddać:
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(w tymsprzęt RTV i AGD),
–	�����������������������������
zużyte baterie i akumulatory,
–	���������������������
przeterminowane leki,
–	�����������
chemikalia,
–	��������������������
ubrania i tekstylia,
–	�������
popiół,
– zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t oraz średnicy do
1,1 m (maks. 4 szt. rocznie),
– odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane
w ramach remontów prowadzonych we własnym
zakresie (maks. 1 t rocznie),
– meble i inne odpady wielkogabarytowe
(maks. 1 t rocznie),
– odpady zielone z trawników i ogródków,
znajdujących się na terenie posesji
(maks. 0,5 t rocznie).
Za tonaż ponad określony limit pobierana jest odpłatność, zgodnie z cennikiem usług Punktu.
Centralny PSZOK mieści się przy ul. Działkowej 18
w Polkowicach i jest czynny:
– od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00
– w soboty – w godz. 10.00 -15.00.
Tel. 606 276 657

Odpady niebezpieczne
- takie jak baterie, akumulatory
(inne niż przemysłowe i samochodowe),
a także przeterminowane lekarstwa
– można umieszczać również w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach,
w aptekach oraz punktach, prowadzących sprzedaż
tych artykułów. Jeśli takich miejsc nie wskazano,
odpady niebezpieczne powinny trafić do Centralnego
PSZOK.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
zajmuje się gospodarką odpadami na
terenie gmin Chocianów, Jerzmanowa,
Gaworzyce, Grębocice, Pęcław,
Polkowice, Przemków i Radwanice.

Odpady biodegradowalne
Są pochodzenia organicznego, ulegają
więc rozpadowi biologicznemu, doskonale nadają się jako materiał do produkcji kompostu. Odpowiednio przygotowany kompost stanowi idealny materiał
do nawożenia trawników i ogródków – ich właścicieli
zachęcamy do zakładania i prowadzenia kompostowników. Uzyskają nie tylko nawóz, który można
stosować bez ograniczeń, ale i znacząco zmniejszą
ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych.
Odpady zielone mogą zostać zagospodarowane
w kompostowniku pod warunkiem, że jego wielkość
pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostu.
Do bioodpadów należą: resztki żywności (bez kości)
i żywność przeterminowana (bez opakowań), obierki
z warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne pędy
i gałęzie, trociny, a nawet niekolorowy papier.
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