Zasady gospodarowania odpadami.
Przypomina się o obowiązujących na terenie gminy Buczkowice zasadach gospodarowania odpadami.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów w podziale na:
1. zmieszane odpady komunalne nie nadające się do odzysku lub recyklingu gromadzone w typowych
pojemnikach 120, 240 l lub w czarnych workach,
2. popiół gromadzony w typowych pojemnikach 120, 240 l lub workach odbierany w okresie od
października do kwietnia – nie zalewać popiołu i nie wystawiać popiołu gorącego,
3. surowce wtórne gromadzone w przeźroczystych workach wydawanych przez firmę odbierającą
odpady:
- papier, tektura i opakowania z papieru i tektury,
- tworzywa sztuczne: opakowania po chemii gospodarczej i artykułach spożywczych, napojach,
zabawki z tworzyw sztucznych itp. kartony po mleku i sokach oraz zużyta odzież,
- szkło opakowaniowe: butelki i słoiki,
- metale: puszki i drobny złom metalowy.
Dopuszcza się zbieranie w jednym worku w przypadku niewielkich ilości następujących odpadów
surowcowych: papieru i tektury i opakowań z nich, tworzyw sztucznych i metali. SZKŁO OPAKOWANIOWE
MUSI BYĆ ZBIERANE W OSOBNYM WORKU.
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE LUB POPIÓŁ wystawione w workach na surowce wtórne wydawanych przez
firmę nie będą odbierane.
Odpady wymienione w pkt. 1, 2, 3 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości. Należy je wystawiać najpóźniej
w dniu odbioru do godz. 6 30 . Odpady wystawione po tej godzinie i przejechaniu samochodów będą odebrane
w następnym terminie wynikającym z harmonogramu.
4. Odpady remontowe:
- gruz betonowy, ceglany,
- ceramika budowlana,
- okna z szybami, szkło okienne,
- materiały izolacyjne; wełna mineralna, styropian budowlany,
- papa,
- większe opakowania po farbach i lakierach,
- zmieszane odpady remontowe: tynki, gruz, ceramika budowlana.
5. odpady wielkogabarytowe: meble i meble ogrodowe, dywany i wykładziny podłogowe itp.
6. zużyte opony do samochodów osobowych,
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD I RTV,
8. odpady ulegające biodegradacji: resztki żywności, skoszona trawa, liście,
9. przeterminowane leki – oddajemy do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy
Buczkowice,
10. popiół poza okresem odbioru,
11. inne nie wymienione odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych.
Odpady wymienione w pkt. od 4 do 11 właściciele nieruchomości dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zorganizowanym na dawnym składowisku odpadów EKOŁADu w Wilkowicach
przy ul. Wilkowskiej 51, gdzie odbierane są bezpłatnie w ilościach:
- odpadów remontowych do 1000 kg,
- odpadów biodegradowalnych do 150 kg,
- odpadów wielkogabarytowych do 150 kg,
- zużytych opon do samochodów osobowych do 8 szt.
Za przekroczenie ww. ilości PSZOK pobiera opłatę według cennika stosowanego przez Zakład Gospodarki
Odpadami w Bielsku-Białej. Pozostałe odpady przyjmowane są bez ograniczeń.
Wszystkie odpady zarówno odebrane z nieruchomości jak i dostarczone przez mieszkańców do PSZOK są
przekazywane do zagospodarowania przez Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.
Raz w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble, zużyte opony do samochodów osobowych z gospodarstw domowych w ilościach do 10 szt., meble
ogrodowe, zabawki o dużych rozmiarach, wykładziny, dywany, umywalki, sedesy, wanny) przez firmę
odbierającą odpady z nieruchomości. Termin odbioru według harmonogramu.

