Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami
Za odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstających w naszych
mieszkaniach odpowiada miasto. Sklepy, zakłady usługowe, zakłady
przemysłowe, szkoły itp., obowiązują indywidualne umowę z odbiorcą
odpadów. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o przepisach
związanych z nową ustawą, prawidłowym sposobie segregacji odpadów,
miejscu, do którego możemy przywieźć odpady wielkogabarytowe oraz
poradniki dotyczące oszczędnego gospodarowania nośnikami energii.
Jak segregować odpady?

W dniu 1 lipca 2013r. obowiązek odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych przejął Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
ZGPD
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W ramach świadczonych usług Państwa nieruchomości zostały wyposażone w
pojemniki do gromadzenie odpadów zmieszanych. Odpady z tych pojemników
odbierane będą w dotychczasowych terminach i

będą trafiać do regionalnej

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, gdzie zostaną poddane procesom
odzysku i unieszkodliwiania. Ważnym elementem systemu jest selektywna zbiórki
odpadów. Na terenie Dzierżoniowa funkcjonują dwa sposoby selektywnej zbiórki tj.
system pojemnikowy oraz system workowy. System pojemnikowy oparty jest na
ogólnodostępnych gniazdach segregacyjnych wyposażonych w pojemniki na szkło,
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foliowych, które będą odbierane raz w miesiącu. Dni odbioru worków nie uległy
zmianie a harmonogram odbioru dostępny jest na stronie internetowej Związku
www.zgpd7.pl.
Co pewien czas w naszych domach powstają odpady problemowe, które ze wzglądu
na swoją wielkość lub zagrożenie dla środowiska nie powinny być gromadzone w
zwykłych pojemnikach. Do odpadów tych zaliczamy: zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, meble oraz inne
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budowlane i rozbiórkowe. Odpady tego typu, bez dodatkowych opłat, powinny być
przekazywane do punktu selektywnego gromadzenia odpadów mieszczącego się
przy ul. Bielawskiej 15 b w Dzierżoniowie. Punkt czynny jest w codziennie, od
godz.11:00, do 19:00 oraz w soboty w godz. 8:00 do 16:00. Punkt ten będzie
przyjmował

także
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funkcjonowania punktu dostępny jest na stronie internetowej Związku.
W przypadku jakikolwiek pytań lub wniosków dotyczących odbioru odpadów lub
selektywnej zbiórki proszę o kontakt z pracownikami Związku – tel. 748315002,
e;mail: biuro

zgpd7 [dot] pl ()

Gdzie, jak i kiedy odbierane są odpady?
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w Dzier?oniowiew na dwa sposoby. Systemem workowym
na terenach o zabudowie jednorodzinnej. W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami
nale?y wystawi? w widocznym miejscu obok pojemnika na odpady, najpó?niej do godz. 7:00 w dniu zbiórki.
Odpady posegregowane w workach s? odbierane raz w miesi?cu, wed?ug poni?szego harmonogramu.
Zmieszane odpady komunalne odbierane s? od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, po?o?onych na
terenie Dzier?oniowa, od jednego do trzech razy w tygodniu, w zale?no?ci od rodzaju zabudowy, wed?ug
poni?szego harmonogramu.

Harmonogram odbioru odpadów w Mieście Dzierżoniów
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Lokalizacja gniazd segregacyjnych w Dzierżoniowie.

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zu?ytego sprz?tu elektrycznego odb?dzie si? 26
i 27 wrze?nia 2018 r.

Firma odbierająca odpady komunalne: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 33
18 oraz ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. (dawniej Zakład Usług
Komunalnych – Tadeusz Drozdowski).

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości
zamieszkanych oraz nieruchomości mieszanych, czyli takich, których część
przeznaczona jest na potrzeby mieszkalne, a część np. na prowadzenie
działalności gospodarczej.
Osobiście deklarację muszą złożyć tylko właściciele domów jednorodzinnych i
członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd.
W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację
wypełnia tylko jedno z nich. Natomiast w imieniu mieszkańców spółdzielni i
wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży zarząd spółdzielni lub wspólnoty.
Druk deklaracji można otrzymać w Urzędzie Miasta lub wydrukować i wypełnić
ręcznie (pobierz wzór).
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Dzierżoniowskiego, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, II piętro, pokój nr
204 ( czynne w godzinach 7:30 – 15:30) lub poprzez ePUAP – szczegóły na
stronie ZGPD7
Opłaty za odbiór odpadów
W Dzierżoniowie miesięczna opłata za odbiór i unieszkodliwianie odpadów za
jednego mieszkańca wynosi w Dzierżoniowie 13 zł w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki. Bez segregacji stawka wynosi 17 zł.
Szczegółowych Informacji o gospodarce odpadami i wysokości opłat dostarcza
ZGPD7, zajmujący się prowadzeniem wszystkich działań związanych z systemem
gospodarki odpadami w imieniu gmin należących do związku (Gmina Miejska
Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów i Gmina Niemcza). ZGPD7 mieści się przy ul.
Świdnickiej 38, tel. 74 831 50 02.
Gotówkowe wpłaty za odbiór odpadów przyjmowane są bez dodatkowych opłat
przez Bank Pekao SA. znajdującym się w dzierżoniowskim rynku. Opłatę za odbiór
odpadów wnosimy co dwa miesiące, do 20 dnia drugiego miesiąca.
Uregulowania prawne dotyczące
Dzierżoniowie
zasad segregacji i odbioru odpadów w

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego znajdują się na stronie Związku w
zakładce Prawo miejscowe
Kontakt
Wszystkimi działaniami związanymi z systemem gospodarki odpadami w
imieniu gmin należących do związku (Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina
Dzierżoniów i Gmina Niemcza) zajmuje się ZGPD7.
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7, ul. Swidnicka 38, 58 - 200
Dzierżoniów, II pietro, pokój 203, tel. 74 831 50 02, fax. 74 831 50 30, biuro
zgpd7 [dot] pl ()

Punkt Oddawania Odpadów Wielkogabarytowych ul. Bielawska 15, czynny w środy i
soboty 9:00-14:00
Ekolog miejski - Krzysztof Nawrot, ul. Rynek 1, pok. 31, 74 645 08 43, knawrot
um [dot] dzierzoniow [dot] pl ()
Firmy odbierające odpady na terenie Dzierżoniowa:
Konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200
Dzierżoniów, tel. 74 831 33 18
Zakład Usług Komunalnych, 58-250 Pieszyce, ul. Bielawska 6, tel. 74-83-65350, zuk

pro [dot] onet [dot] pl
Co zrobić z odpadami problemowymi?

Co pewien czas w naszych domach powstają odpady problemowe, które
ze wzglądu na swoją wielkość lub zagrożenie dla środowiska nie powinny
być gromadzone w zwykłych pojemnikach. Możesz je oddać w specjalnym
punkcie, funkcjonującym w Dzierżoniowie od ponad 10 lat. Mieści się on
przy ul. Bielawskiej 15 b i czynny jest w środy w godz.11:00-19:00 oraz
w soboty w godz. 8:00 do 16:00.
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przyjmuje także szkło, plastik i makulaturę.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmuje:
Niezależnie od tego czy zadeklarowaliśmy segregację czy nie, pewnych odpadów
nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, zaliczamy do nich:
przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt RTV i AGD (
w tym świetlówki), gruz oraz odpady zielone. Poniżej znajdują się informację, jak z
nimi postępować:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazywać do PSZOK, w
każdej ilości lub sklepu RTV-AGD, gdy kupujemy nowe urządzenie tego
samego rodzaju;
odpady zielone (trawa, liście, resztki roślin, inne.) – zaleca się kompostować w
przydomowych kompostownikach lub należy przekazywać do PSZOK, w ilości
nie przekraczającej 300 litrów/nieruchomość/tydzień;
przeterminowane leki - należy przekazywać do PSZOK w każdej ilości lub do
pojemników w aptekach;
odpady niebezpieczne, chemikalia z gospodarstw domowych (w tym: resztki
farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna,
rozpuszczalniki, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i
dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach) - należy
przekazywać do PSZOK, w każdej ilości;
zużyte akumulatory - należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte
akumulatory (np. sklepy gdy kupujemy nowy akumulator) lub do PSZOK, w
każdej ilości;
zużyte baterie – należy umieszczać w pojemnikach do zbierania zużytych
baterii, które znajdują się w szkołach i urzędach lub do PSZOK;
meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - należy przekazywać do PSZOK, w
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