Darłowo 2020 r.

ODPADY KOMUNALNE podstawowe informacje
1. UWAGA! Od stycznia 2020 r. – obowiązek segregacji dla wszystkich!
2. Odpady zmieszane.
Właściciel nieruchomości zamieszkałej- otrzymuje 1 pojemnik na odpady zmieszane.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej- zobowiązany jest do podstawienia pojemnika (pojemnik może kupić
lub wydzierżawić).
Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
Odpady komunalne zmieszane powinny być gromadzone w oczipowanych pojemnikach o określonej
pojemności (120, 240, 1100 litrów). Właściciel nieruchomości, którego pojemnik do dnia dzisiejszego nie
posiada transpondera RFID (chip’a) zobowiązany jest telefonicznie zgłosić ten fakt (UM Darłowo, tel.: 94-3142223 do 26, wew.231).
3. Odpady segregowane (papier/makulatura, tworzywa sztuczne i metal, szkło, odpady biodegradowalne)
odbierane są w odpowiednich workach (kolor, logo miasta, etykieta). Worki wraz z etykietami należy pobierać
w MPGK Sp. z o.o. Darłowo (ul. I-go Maja 1, pok. nr 9) w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
Dla właścicieli nieruchomości, w których prowadzona jest DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA worki wydawane są
na okres jednego kwartału. Prosimy odbierać je na bieżąco, najlepiej na początku kwartału, ponieważ nie ma
możliwości odbioru worków za miniony okres.
Worki na odpady segregowane powinny być wystawiane pełne, związane, tak żeby uniknąć wysypywania się ich
zawartości z naklejoną etykietą.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia pojemników i worków z odpadami komunalnymi
przed wejściem na teren nieruchomości do godziny 6:00 od czerwca do września oraz do godziny 7:00 od
października do maja, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dostępnym na stronie
www.mpgkdarlowo.pl (odpady zmieszane 1x w tygodniu, odpady segregowane 1x na 2 tygodnie).
5. Odbiór odpadów pozostałych- nieruchomości zamieszkałe.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe (rocznie w ilości
nieprzekraczającej 3 m3–nieruchomości jednorodzinne, 2,5 m³- lokal w nieruchomościach wielorodzinnych), po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy (nr tel.: 94-314-2611), odbierane są sprzed
nieruchomości 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca).
Istnieje możliwość osobistego dostarczenia tych odpadów bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki
odpadów za okazaniem dowodu złożenia deklaracji na odbiór odpadów komunalnych („Informacja
o wysokości opłaty”). Po przekroczeniu ww. limitów zostanie naliczona opłata zgodnie z obowiązującym
cennikiem MPGK.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ul.F.Chopina 61, Darłowo
Czynny w dniach: wtorek i sobota w godzinach: 8:00-16:00.
Odpady budowlane i rozbiórkowe bezpłatnie można dostarczyć do PSZOKu w ilościach:
- nieruchomości jednorodzinne do 3 m3, - lokal na nieruchomości wielorodzinnej do 2,5 m³ za okazaniem
dowodu złożenia deklaracji na odbiór odpadów komunalnych („Informacja o wysokości opłaty”). Istnieje
możliwość zlecenia odpłatnej usługi transportowej wykonawcy, z którym Miasto Darłowo ma podpisaną
umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Zużyte opony bezpłatnie w ilości do 4 sztuk rocznie można oddać do PSZOKu.
Popiół odbierany jest razem z odpadami komunalnymi mieszanymi zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na metalowy pojemnik na popiół- UM Darłowo. Usługa
świadczona jest w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Nieruchomości niezamieszkałe: Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się
odpadów komunalnych w sposób i z częstotliwością zgodną z § 10 Regulaminu lub umową zawartą
z podmiotem odbierającym odpady komunalne na odbiór odpadów.

