ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW
BYŚ wywozi odpady co 2 tygodnie. Terminy wywozu odpadów są określone w harmonogramach (można je znaleźć również na stronie:
www.gmina.izabelin.pl).
Odpady wyselekcjonowane odbierane są w tych samych termiach, co zmieszane. Należy ustawić je obok pojemnika na odpady zmieszane.
Odpady z żółtych worków odbierane są co 2 tygodnie, odpady z worków niebieskich – co 4 tygodnie. Odpady zielone gromadzone we
własnych workach (nie mogą to być worki służące do segregacji, dostarczane przez Operatora) – co 2 tygodnie (przez cały rok). Pojemniki i
worki należy wystawić do godz. 6 rano.

OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW
Mieszkańcy prowadzący segregację odpadów – płacą 12,00 zł od osoby na miesiąc
Mieszkańcy nie prowadzący segregacji odpadów – płacą 24,00 zł od osoby na miesiąc
Właściciele działek letniskowych, prowadzący segregację odpadów – płacą ryczałt w kwocie 144 zł na rok
Właściciele posiadające działki letniskowe, nie prowadzący segregacji odpadów – płacą ryczałt w kwocie 288 zł na rok
Opłata obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące posesję (nie tylko zameldowane). W ramach tej opłaty BYŚ ma obowiązek dostarczyć
worki oraz wywieźć z posesji nielimitowaną ilość odpadów.

ZASADY SEGREGACJI

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Do PSZOK-u można dowieźć nadwyżki odpadów komunalnych m. in.:

metal, szkło, plastik,

makulaturę, odzież,

odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (odbiór limitowany – max. 0,3 MG/rocznie (300 kg/rocznie) dla
gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej oraz max. 1 Mg/rocznie (1000kg / rocznie) dla posesji w zabudowie
wielorodzinnej),

zużyte opony,

przeterminowane leki,

chemikalia,

baterie i akumulatory.
Punkt zlokalizowany jest w Mościskach przy ul. Postępu 5.
Godziny otwarcia Punktu: poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00, sobota 10:00 – 14:00
Firma obsługująca PSZOK prowadzi rejestr osób przywożących odpady. Mieszkańcy dowożący odpady proszeni są o podanie imienia i
nazwiska oraz adresu posesji, z której odpady pochodzą. Ewidencja obejmuje również rodzaj i wagę dowożonych odpadów.

