UWAGA MIESZKANCY

Nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Slawno
OD 1 LIPCA 2013 R. ZACZN~ OBOWI~YWAC NOWE ZASADY
GOSPODAR~IODPADAMI
ODPADY NA TERENIE GMINY SI:.AWNO ODBIERAC BIiDZIE MIEJSKIE PRZEDSIIiBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W Sl:.AWNIE (MPGKIM Sp. Z 0.0.).

Cz~stotliwosc

odbioru poszczegolnych frakcji odpad6w:

- zmieszane odpady (pojemniki)

od 01 czerwca do 31 sierpnia - co 2 tygodnie
- od 01 wrzesnia do 31 maja
- co 4 tygodnie
- co 2 tyg. lealy rokl
- budynki wielolokalowe / 810kali i wi~cej/
- tworzywa sztuczne (worki)
- co 4 tygodnie
- szklo i drobne opakowania metal owe (worki)
- raz na kwartal
- papier i tektura (world)
- raz na kwartal
wielkogabarytowe (z posesji wlaselcieli na zg{oszenie) - raz na kwartal
- zuZyty sprz~t elektryczny i elektroniczny (wmle]scachl termlnach wskazanychprzezgmint:) - 2 razy w roku.
-

Mieszkancy budynk6w wielolokalowych (8 lokali i wi~cej) odpady z tworzyw sztucznych i
szklo skladowac b~dq do pojemnik6w typu "dzwon" ustawionych obok nieruchomosci.
Mieszkancy kt6rzy zadeklarowali selektywne gromadzenie odpad6w otrzymajq
nieodplatnie od firmy odbierajqcej odpady (MPGKiMO) worki na poszczeg6lne frakcje
od ad6w:

- worekz6hy
lerane z poseS]1

Pojemniki na zmieszane odpady komunalne wszyscy wlasciciele nieruchomosci
musz za ewnic we wlasn m zakresie.
Firma MPGKiM w Slawnie oferuje kupno uzywanych pojemnikow

0

poj. 120 litrow w cenie 86 zl/szt.

Dokonywanie oplaty przez mieszkancow gminy. Zadeklarowanq kwot~ za odpady
nalezy wplacac do 20-tego kazdego miesi'lca pOCZqWszy od lipca 2013r. w kasie urz~du
Gminy Slawno, w banku lub na poczcie.
Firma MPGKiM Slawno zobowiqzana jest odebrae od wlasciciela nieruchomosci kazdq ilose
odpad6w wytworzonych w gospodarstwie domowym. W najblizszym czasie pojawi si~ u
panstwa przedstawiciel firmy MPGKiM i dostarczy worki na odpady selekcjonowane.
PeIne} informacj~ dotyczC\cC\ sposobu seJekcji i odbioru odpad6w otrzymacie Panstwo wkr6tce
z urz~du gminy w formie Iistownej. Na pytania odpowiedzC\ r6wniez pracownicy urz~du, pok. nr 3,
tel. 59 810 67 03.
Ryszard Stachowiak
W6jt Cminy Slawno

