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Telewizory, lodówki,
tapczany i pralki

W bieżącym miesiącu na terenie działania Związku Międzygminnego Obra
przeprowadzono zbiórkę tzw. odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy
skorzystali z okazji, że sprzed ich posesji zabrano zepsute i niepotrzebne
sprzęty, a najczęściej pozbywali się starych pralek, zamrażarek, telewizorów
oraz monitorów. Było też sporo mebli. Zbiórka cieszyła się dużym
zainteresowaniem, gdyż zwieziono naprawdę sporo odpadów
wielkogabarytowych (widoczne na zdjęciu).
Następna taka zbiórka jesienią. Kto chciałby pozbyć się za darmo ,,gratów” i
nie czekać do tego terminu - nic straconego; wystarczy przywieźć je w określone
miejsce. W trakcie roku odpady wielogabarytowe można bezpłatnie zostawić
na terenie składowiska w Siekówku, w Oczyszczalni Ścieków w Siedlcu oraz w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie (Berzyna 6,
codziennie w godz. 7.00-15.00).
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Warto segregować!
Rośnie ilość zebranych na terenie
powiatu wolsztyńskiego tzw. czystych
odpadów segregowanych. Na początku zbierano rocznie ok. 346 ton
surowców wtórnych. W ubiegłym
roku ilość ta była ponad dwukrotnie
wyższa!
Wzrost ilości odpadów segregowanych można tłumaczyć m.in. większą
ilością punktów segregacji oraz
rozszerzeniem asortymentu zbieranych surowców wtórnych. Nie bez
znaczenia jest też świadomość samych
mieszkańców, którzy już chyba wyrobili sobie nawyk segregacji odpadów.
To dobrze, bo trzeba pamiętać, że
odpady segregowane nie trafiają na
składowisko, ale są przeznaczone do
recyklingu. Sprawa jest zatem prosta im więcej odpadów będzie segregowanych, tym ich mniej trafi na składowisko, na którym każda tona śmieci jest
obciążona opłatą marszałkowską.
Mówiąc krótko, każda tona wysegregowanych odpadów wpływa
pośrednio na niższą opłatę za śmieci
dla mieszkańców, nie wspominając
o korzyściach dla środowiska naturalnego. A zatem warto segregować!
Pod względem wagi zebranych
surowców dominuje szkło bezbarwne,
którego w ub. r. zebrano prawie 280
ton; szkło kolorowe - 186,3 ton;
makulatura - 105,1 ton; tworzywa
sztuczne - 84,6 ton; sprzęt RTV i AGD 43,7 ton; tekstylia - 39,2 ton; odpady
wielkogabarytowe - 7,8 ton; baterie 1,7 ton; niewykorzystane leki - 0,39
tony oraz kartony po napojach - 0,11
tony. Podane ilości, to już czyste
surowce wtórne.
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Ważne dla przedsiębiorców!
Prowadzisz sklep odzieżowy, kiosk z prasą, mały warsztat krawiecki lub usługi fryzjerskie? Używasz w lokalu
popularnych ,,świetlówek”? Uwaga - jeśli nie złożysz w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu corocznego zestawienia o
rodzaju i ilości produkowanych odpadów możesz zapłacić 10 tys. zł kary!
O b o w i ą z k i p r z e d s i ę b i o r c ó w o wytwarzanych odpadach.
o pozwolenie na wytwarzanie odpaw zakresie ochrony środowiska określa
UWAGA - do odpadów niebezp- dów w instalacjach, jeśli wytwaP rawo o c h ro ny ś ro d ow i s ka . - iecznych zalicza się również popularne rzanych jest powyżej 1 tony odpadów
Tematyka jest złożona - nie ukrywa lampy ,,świetlówki” (to nie są odpady niebezpiecznych lub powyżej 5 tys. ton
Eleonora Mikołajczak, główny specja- komunalne i dlatego też każdy, kto innych niż niebezpieczne.
lista do spraw ochrony środowiska w ramach działalności gospodarczej
ZMO, która niedawno na zaproszenie ich używa ma obowiązek jednorazowo
To nie koniec obowiązków, bo jeśli
wolsztyńskich rzemieślników po- powiadomić o tym starostwo),
któryś z wymienionych wyżej czterech
prowadziła dla nich specjalne szkoleprzypadków dotyczy naszej dzianie. Okazało się ono bardzo przydatne,
* jeśli rocznie firma wytwarza ponad łalności, to musimy prowadzić ewibo Prawo ochrony środowiska na- 100 kg odpadów niebezpiecznych dencję odpadów, kartę przekazania
kłada na przedsiębiorców kilka ważny- należy w starostwie złożyć wniosek odpadów i składać coroczne zbiorcze
ch obowiązków. I tak:
o zatwierdzenie programu gospodarki zestawienia o wyprodukowanych
odpadami niebezpiecznymi (wraz odpadach, a nie wykonanie tego
* jeśli w ramach działalności gospo- z załączonym programem),
obowiązku zagrożone jest karą piedarczej wytwarzane są odpady nieniężną w kwocie 10 tys. zł. Prawo
bezpieczne w ilości do 100 kg rocznie
* podobny wniosek - tym razem do wymaga też m.in., aby użytkownicy
(m.in. baterie, odpady z gabinetów Urzędu Marszałkowskiego - jest służbowych aut przekazywali co pół
stomatologicznych, chemia fotogra- potrzebny, gdy firma wytwarza roku do Urzędu Marszałkowskiego
ficzna, przeterminowane lekarstwa, odpady w ramach wykonywanych dane o ilości i rodzaju spalanego
oleje silnikowe, przekładniowe, płyny usług poza swoją siedzibą (np. roz- paliwa. Na tej podstawie należy uiścić
hamulcowe, odpady po środkach biórka pokryć dachowych, czyszczenie opłatę (jeśli wyniesie ponad 400 zł) za
ochrony roślin) lub inne niż niebez- zbiorników itp.),
korzystanie ze środowiska (w zalepieczne w ilości powyżej 5 ton rocznie
żności od rodzaju paliwa i silnika od 20
przedsiębiorca musi złożyć w staros* r ó w n i e ż w U r z ę d z i e do 80 zł za tonę paliwa spalonego
t w i e j e d n o ra zo w ą i n fo r m a c j ę Marszałkowskim musimy starać się w firmowym aucie).

Pilotażowy program segregacji u źródła
w Wolsztynie; terminy zbiórek plastiku
(P) oraz makulatury (M) w 2011r.
(odbiór w wyznaczonych dniach, w godz. 7.00-10.00)

Kwiecień

P - 19

M - 28

Maj

P - 4, 17, 31

M - 26

Czerwiec

P - 14, 28

M - 30

Lipiec

P - 12, 26

M - 28

Sierpień

P - 9, 23

M - 25

Wrzesień

P - 6, 20

M - 29

Październik

P - 4, 18

M - 27

Listopad

P - 2, 15, 29

M - 24

Grudzień

P - 13

M - 29

Co dzieje się z odpadami, po tym jak je wrzucimy do kubła? Trafiają na składowisko do Powodowa, a dokładniej - do pracującego tam sita separacyjnego (na
zdjęciu). Aktualnie - przez miesiąc, na próbę - maszyna dzieli odpady według
wielkości oddzielając przy tym... piasek. Aż trudno uwierzyć, ale
w domowych śmieciach jest aż 40 proc. frakcji mineralnych.

