HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 ROKU – GMINA LUBACZÓW
RODZAJE ODPADÓW

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE SELEKTYWNIE

POJEMNIK LUB WOREK
CZARNY
ODPADY KTÓRYCH NIE
MOŻNA WYSEGREGOWAĆ
ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

WOREK ŻÓŁTY - TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL
puste butelki plastikowe typu PET, puste opakowania po kosmetykach /np. szamponie/, opakowania po żywności /np. kefirze/,
folie, reklamówki, kartony po napojach /sok, mleko/, opakowania stalowe i metalowe /puszki/

WOREK NIEBIESKI - MAKULATURA
pudełka, kartony, gazety, torby papierowe, książki

WOREK BRĄZOWY
ODPADY ZIELONE
/PO WCZEŚNIEJSZYM
ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM/

WOREK ZIELONY - SZKŁO KOLOROWE
szklane opakowania po napojach, szklane opakowania
po kosmetykach

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
(ZUŻYTY KOMPLETNY
SPRZĘT RTV I AGD,
OPONY, TEKSTYLIA,
PRZETERMINOWANE
LEKI,
CHEMIKALIA, BATERIE
I AKUMULATORY,
ODPADY BUDOWLANE
Z DROBNYCH PRAC
REMONTOWYCH

WOREK BIAŁY - SZKŁO BEZBARWNE
bezbarwne opakowania po napojach, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach

MIEJSCOWOŚĆ

LISIE JAMY,
WÓLKA KROWICKA

MIESIĄC

DZIEŃ WYWOZU
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3

3
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5
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Kontakt:
 PGKiM w Jarosławiu, Makowisko 163, tel. 16 621 63 87
 PUKPiH w Lubaczowie, Kraszewskiego 7, tel. 16 632 14 47
 Gmina Lubaczów, tel. 16 63 16 84 wew. 41 lub 53
Infolinia dla mieszkańców gminy poza godzinami pracy Urzędu: 16 736 20 68
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26

Pamiętajmy o segregacji odpadów!
Informacje o zasadach segregacji dostępne są na www.lubaczow.com.pl
w zakładce „Nowy system gospodarowania odpadami w Gminie Lubaczów”

GMINA LUBACZÓW DBAJĄCA O ŚRODOWISKO
Informacja dla użytkowników sieci kanalizacyjnej

Zakaz spalania odpadów

Informacja dla właścicieli nieruchomości gruntowych

W związku z częstymi awariami przepompowni ścieków, spowodowanymi wrzucaniem do toalety i studzienek
kanalizacyjnych śmieci, popiołów, odpadów z kuchni i gospodarstwa zwracamy się do Państwa z prośbą o prawidłowe korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych.
Dlatego też prosimy, aby nie wrzucać do toalet i studzienek kanalizacyjnych:
a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,
a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów,
włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
b) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,
a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smól i ich emulsji, mieszanin cementowych,
c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temp. poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności
mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków z kiszonek,
f) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje
pochodzące z: obiektów, w których są leczeni chorzy na
choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone
stacjonarnie na choroby zakaźne,
Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji powoduje
zwiększenie kosztów obsługi sieci (wzrasta zużycie
energii elektrycznej na przepompowniach ścieków
oraz występują liczne awarie urządzeń pompujących
ścieki) a w konsekwencji wpływa to na wyższą cenę
ścieków ponoszoną przez mieszkańców gminy.

W trosce o jak najlepszą jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, apelujemy do Państwa
o nie spalanie śmieci w piecach domowych, kominkach i ogniskach.
Dym ze spalanych śmieci , szczególnie odpadów w postaci : plastikowych pojemników i butelek, foliowych toreb, zużytych opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucznych,
drewna lakierowanego, malowanego i impregnowanego, opakowań po środkach chemicznych, po
środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, jest
nie tylko nieprzyjemny, ale przede wszystkim bardzo toksyczny – szczególnie niebezpieczny dla
dzieci.
Wynika to z faktu, iż spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń takich , jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu,
dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór
a także rakotwórcze dioksyny i furany.
Oprócz tego dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić do pożaru domu.
Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
21 ze. zm.)- art. 191 „Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze
aresztu albo grzywny”. Za łamanie tego zakazu
grozi grzywna do 5000 zł.”
Szanowni Mieszkańcy, zadbajmy wspólnie
o nasze zdrowie, dobre samopoczucie i czyste
środowisko. Przypominamy, że zorganizowany
w gminie system gospodarowania odpadami
gwarantuje comiesięczny odbiór WSZYSTKICH
wytworzonych w gospodarstwie domowym odpadów. Dlatego spalanie ich w domowych paleniskach jest bezzasadne.

Przypominamy Państwu o obowiązku dbania o stan gruntów rolnych oraz nieruchomości zabudowanych. Grunty rolne powinny być
utrzymywane w odpowiedniej kulturze, przynajmniej raz w roku koszone lub przeorywane, aby nie dopuścić do ich degradacji chwastami
i samosiewami drzew. Jest to jeden z warunków otrzymania dopłat
z ARiMR. Zabiegi agrotechniczne powinny być wykonywane sposób
zapobiegający degradacji gruntów, poprawiający ich estetykę, minimalizujący zagrożenie pożarowe oraz eliminujący siedliska gadów
i płazów w terenach zamieszkałych przez ludzi.
Zadbana posesja świadczy o jej mieszkańcach i wpływa na estetykę całej miejscowości.
---------------------------------------------------------------------------------------Informacja dla właścicieli psów
Przypominamy właścicielom psów o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, do których
w szczególności należą:
- utrzymywanie psa w obrębie ogrodzonej posesji (poza posesją
pies może przebywać tylko pod kontrolą jego właściciela lub opiekuna),
- oznakowanie wejścia na posesję tabliczką informacyjną „Uwaga
pies” lub podobnej,
- dokonywanie corocznych szczepień przeciwko wściekliźnie.
Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących sposobu utrzymywania psów jest na bieżąco weryfikowane przez pracowników
Urzędu Gminy Lubaczów. W przypadku stwierdzenia niestosowania
się do ww. przepisów, kierowane są na Policję wnioski o ukaranie
mandatem karnym.
Obecnie w Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o ochronie
zwierząt, które zakładają m.in.: zakaz utrzymywania psów na łańcuchu, obowiązkowe znakowanie psów, a także wzrost kary za puszczanie psa poza teren ogrodzonej posesji bez opieki do 5 tyś. zł.
Podejmowane działania mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Dlatego zwracamy się do
właścicieli psów o przestrzeganie przepisów prawa. Przypominamy również o obowiązku informowania Urzędu Gminy Lubaczów o każdej zmianie posiadania zwierzęcia (kupno, zbycie, adopcja, upadek, itp.).

