INFORMACJA GMINY DYNÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2013 r.
Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm) informuję o:
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie; ul. Rynek 13, 36-065 Dynów (I półrocze)Gospodarka Komunalna
Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Gminy Dynów, zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
1.

Składowisko „Kozodrza” 39-103 Kozodrza

Międzygminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1.

Prowadzący Międzygminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta
Dynów:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów 2.

2.

Adres Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
MPSZOK przy ul. Wuśki 126, 36-065 Dynów
Punkt czynny jest w każda drugą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 9.00 do 14.00.

3.

Punkty zbierania przeterminowanych leków:
- Apteka „GALENA” ul. Handlowa 4, 36-065 Dynów
- Apteka „Pod Zegarem” ul. Kazimierza Wielkiego 1/3, 36-065 Dynów.

Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu
lub w trakcie obwoźnej zbiórki, która będzie organizowana dwa razy w roku lub przekazać indywidualnie do
Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Na podstawie art. 3. ust. 2 pkt 9. lit c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm) Gmina Dynów informuje, że w 2013 r.:
1. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 26,9%;
2. Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł – 100%;
3. Osiągnięty przez gminę poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania wyniósł – 3,8%.
Urząd Gminy Dynów informuje o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem
Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie oraz terminach określonych w:
1. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze. zm.) oraz ustawie z dnia
12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
2. ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.),
3. ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638
ze zm.),

4. ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.),
5. ustawie z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 ze
zm.).

