DO MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYSTAJŃ
Urząd Gminy Przystajń informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjnowypoczynkowych o następujących zmianach w gminnym systemie gospodarowania odpadami:
 podczas odbioru odpadów w grudniu 2020 r. wszystkie posesje będą wyposażane w worki
koloru brązowego z przeznaczeniem na bioodpady
 od stycznia 2021 r. bioodpady ( do których zaliczamy przede wszystkim wszelkiego
rodzaju "odpady kuchenne"), gromadzone w workach koloru brązowego będą odbierane
bezpośrednio sprzed nieruchomości; właściciciele posesji, którzy nie kompostują
bioodpadów w przydomowych kompostownikach wystawiają brązowe worki przed
nieruchomość w terminie odbioru zgodnie z harmonogramem; częstotliwość odbioru jest
uzależniona od typu nieruchomości oraz okresu którego dotyczy
 przyjmowane są zgłoszenia zapotrzebowania na dodatkowy pojemnik do gromadzenia
popiołu i żużlu paleniskowego telefonicznie pod numerem 34 319 11 53/54 (wew. 113) lub
e-mailowo na adres czpg@gminaprzystajn.pl
 od stycznia 2021 r. popiół i żużel paleniskowy należy gromadzić oddzielnie od pozostałych
odpadów; dopuszcza się zagospodarowanie odpadu we własnym zakresie; odbiór popiołu
następuje bezpośrednio sprzed nieruchomości 1 raz w miesiącu w sezonie grzewczym i co
drugi miesiąc w okresie letnim zgodnie z harmonogramem
 od stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych, mogą
skorzystać z częściowego zwolnienia w naliczanej opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi poprzez złożenie do urzędu gminy korekty deklaracji o wysokości opłaty
zawierającej stosowne oświadczenie; wysokość zwolnienia określi uchwała Rady Gminy
Przystajń i będzie podana w oddzielnej wiadomości; Posesje które skorzystają z ulgi
wyłączone są z odbioru bioodpadów sprzed nieruchomości – mogą jedynie dostarczać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych niekompostowane odpady np. z
przycinki drzew i krzewów
 ulega zmianie częstotliwość odbioru niektórych frakcji odpadów; należy zapoznać się z
aktualnym harmonogramem odbioru i stosować się do wskazanych terminów odbioru
 Od stycznia 2021 r. ulega zmianie regulamin i harmonogram dyżurów Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych; od stycznia 2021 r. punkt czynny jest w poniższych
terminach:
w miesiącach marzec – październik

poniedziałek w godzinach 1200 – 1700

czwartek w godzinach 800 – 1300

druga sobota miesiąca w godzinach 900 - 1300
w miesiącach listopad - luty

poniedziałek w godzinach 800 – 1300
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