Jak należy postępować z odpadami budowlano-remontowymi?
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań musisz umieszczać
w specjalnych kontenerach, gdyż są one zagospodarowywane innymi metodami niż „zwykłe” odpady
komunalne. Jeśli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, w wyniku prowadzonych
prac staje się ona wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt.
Jeśli sam dokonujesz remontu, skontaktuj się z firmą odbierającą odpady komunalne wpisaną do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Ryglice, z prośbą
o podstawienie kontenera na odpady remontowe na swój koszt. Pamiętaj również, że nie wolno palić
elementów palnych z odpadów pochodzących z remontów.
Odpadów budowlano-remontowych nie wolno porzucać w lasach, na łąkach itd. Nie wolno mieszać
ich z innymi odpadami w jednym pojemniku oraz spalać w paleniskach domowych czy na wolnym
powietrzu.
Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy
zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia
z właścicielem lub zarządcą drogi.

Jak należy postępować ze starymi oponami?
Przy zakupie nowych opon, stare możesz zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, jeśli
wymieniasz zużyte na nowe, w przeciwnym wypadku wulkanizator nie ma obowiązku przyjęcia starych
opon, chyba, że wyrazi na to zgodę. Zakazane jest składowanie opon i ich części, z wyłączeniem opon
rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm.
Zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych czy instalacjach do tego
nieprzystosowanych. Paląc opony powodujesz emisję wielu szkodliwych substancji do atmosfery.
Na terenie Gminy Ryglice zbiórka starych opon będzie prowadzona z częstotliwością od jednego
do dwóch razy w roku, w okresie wiosennym i/lub jesiennym w terminach podanych do
wiadomości mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem przez Urząd Miejski w Ryglicach.

Jak należy postępować ze starymi pojazdami?
Stary samochód (np. nienadający się do dalszego użytkowania lub naprawy) powinieneś przekazać
przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania
pojazdów. Możesz oddać go bezpłatnie, jeśli jest:




zarejestrowany na terytorium kraju,
kompletny,
pozbawiony innych odpadów.

Wykazy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów są dostępne na stronach internetowych
Urzędów Marszałkowskich. Nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu
lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu musisz również złożyć wniosek o wyrejestrowanie
pojazdu.
Większość elementów pojazdów wycofanych z eksploatacji ma wartość surowcową. Niezbędny jest więc
recykling tych materiałów pozwalający na odzyskanie z nich składników użytecznych oraz wytwarzanie
nowych wyrobów.
Nie demontuj samodzielnie starych pojazdów, gdyż może to powodować przedostawanie się
substancji niebezpiecznych do środowiska (np. oleju czy płynów chłodniczych).

Stare, nieużywane samochody niosą zagrożenie dla środowiska. Potrzeba dużych powierzchni na ich
magazynowanie przed przetworzeniem. Zawierają oprócz metali (w tym metali ciężkich) również inne
substancje niebezpieczne, w tym takie jak:
 oleje,
 płyny chłodnicze,
 akumulatory,
 płyn hamulcowy.

Jak należy postępować z wyrobami zawierającymi azbest?
W Polsce zakazana jest produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
Jeśli na terenie Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest, skontaktuj się z Urzędem
Miejskim w Ryglicach w celu uzyskania informacji o sposobach dalszego postępowania z tymi wyrobami.
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na usunięcie tych wyrobów z funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
PAMIĘTAJ!
Nigdy nie usuwaj wyrobów z azbestu samodzielnie. Podczas kruszenia, łamania czy cięcia tych materiałów
zostają uwolnione szkodliwe włókna azbestu do powietrza, które mogą przedostawać się do Twojego
organizmu. Jeśli znajdziesz się w obrębie pylącego azbestu zabezpiecz przede wszystkim nos i usta przed
pyłem.
Wyroby z azbestu mogą być usuwane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa
higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Podczas usuwania wyrobów zawierających
azbest należy pamiętać, aby zapewnić ich zwilżenie, celem zapobiegnięcia pyleniu. Firma usuwająca azbest musi
izolować od otoczenia obszar prac oraz umieścić tablice ostrzegawcze.

Obecnie jedyną stosowaną powszechnie w praktyce metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów.

Nigdy nie łam, nie krusz oraz nie tnij wyrobów zawierających azbest. Takie działanie powoduje
uwalnianie szkodliwych włókien azbestu do powietrza, które mogą przedostać się do organizmu
ludzi i zwierząt przez drogi oddechowe. Włókna azbestu znajdujące się w powietrzu mogą
powodować szereg chorób układu oddechowego, tj. pylicę azbestową, raka płuc.

Od stycznia 2014 r. ww. odpady będzie można przekazać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych dostępnego na terenie Gminy Ryglice.

