Szanowni mieszkańcy
Informujemy, iż od 1 lipca 2019 roku odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu naszej gminy odbiera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„LS-PLUS” Spółka z o. o., ul. Szałwiowa 34a/2, 62-064 Plewiska.
Przedsiębiorstwo „LS-Plus” zebrane odpady transportuje do miejsca ich zagospodarowania
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Zakład działa w ramach Celowego Związku Gmin CZG-12, a Gmina Krzeszyce jest członkiem
Związku .

Nieodpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, opon i odpadów zielonych (liści, gałęzi) oraz odpadów biodegradowalnych.
(z nieruchomości, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi) odbywać się będą w terminach odbioru zgodnie z
harmonogramem na okres od 01.07.2019 do 31.12.2019r. oraz 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
Zbiórce podlegają:
- meble domowe
- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace)
- meble ogrodowe
- zużyte pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, małe AGD itp.
- sprzęt komputerowy
- zużyte opony
- odpady zielone (liście, gałęzie, trawa)
Zbiórce nie podlegają
- odpady niebezpieczne (farby, lakiery, środki ochrony roślin)
- odpady budowlane (gruz, grzejniki, wełna mineralna, styropian)
- eternit, papa
- części samochodowe
Odpady należy wystawić przed posesję - w miejscu wystawiania odpadów komunalnych.
W przypadku wystawienia odpadów, które nie podlegają zbiórce nie zostaną one odebrane.

Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
znajdujący się na terenie oczyszczalni ścieków w Krzeszycach, ul. Ogrodowa.
Dostarczyć tam można odpady, takie jak:
•

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

•

zużyte baterie i akumulatory,

•

przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.

•

opony,

•
odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych
rozpuszczalników, kwasów, olejów, itp.)
•

(pozostałości farb, lakierów,

odpady poremontowe i budowlane

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać
do PSZOK lub do sklepu w momencie zakupu nowego urządzenia.
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

Jednocześnie przypominamy:
Właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy nowej deklaracji w
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w
którym nastąpiła zmiana.

UWAGA ROLNICY
Odpady rolnicze typu – siatki po balotach, sznurek, folie po kiszonce, worki big-bag, opony rolnicze,
które zalegają w wielu gospodarstwach rolnych są przyjmowane za odpowiednią opłatą w :
– CZG 12 – Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 93 71,
– ZUO – International ul. Słubicka 50, Kunowice (nie przyjmują opon rolniczych),tel. 693 196 338,
– Inneko ul. Małyszyńska 180, Gorzów Wielkopolski , tel. 95 722 53 85 wew.21.

