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HARMONOGRAM WYWOZU
NIECZYSTOŚCI 2016
GMINA KROCZYCE
ul. Batalionów Chłopskich 29
tel. 34 315 21 50 do 5

Szanowni Państwo!
Przypominamy mieszkańcom Gminy Kroczyce, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) na terenie
Gminy utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego
mieszkańcy w ramach opłaty za odpady komunalne mogą dowozić: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, inne odpady
niebezpieczne (np. świetlówki, żarówki), papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, gruz z remontów wykonywanych we własnym zakresie,
na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej,
przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późn.
zm.).
PSZOK zlokalizowany jest w Kroczycach na terenie bazy Komunalnego Zakładu Budżetowego
(ul. Batalionów Chłopskich). Punkt ten jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. PSZOK przyjmuje tylko odpady od mieszkańców Gminy
Kroczyce po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Odpady zielone prosi się, aby zagospodarowywać w miarę możliwości w kompostownikach lub
wykorzystywać je w inny sposób we własnym zakresie. W przypadku, gdy nie możemy zagospodarować
tych odpadów, możemy je dostarczyć do w/w punktu.
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane
i zanieczyszczone innymi odpadami. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy winni wnosić bez wezwania za każdy miesiąc w terminie do ostatniego
dnia miesiąca.
Nr konta
Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia w Kroczycach
96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
(wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
dokonywać na podstawie otrzymanego blankietu)

