INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY RĄBINO

I Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Rąbino są:
1. Konsorcjum firm:
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o.
Oddział Barwice
ul. Czaplinecka 12
78-460 Barwice
Tel. 94 373 22 11
Godziny otwarcia:
Pn –Pt 7:00 – 15:00
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„Eko – Fiuk” S.C.
ul. Świerczewskiego 2b
78-320 Połczyn – Zdrój
Tel. 94 366 42 02
Godziny otwarcia:
Pn – Pt 7:00 – 15:00
2. Międzygminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Wardyń Górny 35
78-320 Połczyn Zdrój
Tel. 94 716 29 38
Godziny otwarcia:
Pn – Pt 7:00 – 16:00

II. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych i
selektywnych), odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rąbino jest:
Instalacja Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Wardyń Górny 35
Gmina Połczyn – Zdrój
III. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw
domowych z terenu Gminy Rąbino odbierany jest dwa razy w roku (wiosna,

jesień) przez Konsorcjum firm: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o. i
PHU „EKO -FIUK” S.C. Połczyn – Zdrój.
IV. W 2013 roku osiągnięty poziom recyklingu:
- przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 15,6%,
- przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi: 39,7%
W 2013 roku osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 28,27 %

V. Punktem selektywnej zbiórki odpadów jest:
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPZOK)
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Wardyń Górny 35
78-320 Połczyn – Zdrój
Tel. 94 716 29 38
Godz. otwarcia : Pn – Pt godz. 07:00 – 16:00
(godz. przyjmowania odpadów 07:00 – 15:30)

GPZOK jest to miejsce , gdzie mieszkańcy gminy Rąbino , mogą samodzielnie, bez żadnych
dodatkowych opłat, przekazać odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, tj.:
- odpady, zawierające substancje niebezpieczne (np. świetlówki, chemikalia, farby,
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, opakowania po
aerozolach i środkach ochrony roślin itp.
- zużyte baterie i akumulatory należy pozostawić w specjalistycznych pojemnikach
znajdujących się w sklepach oraz placówkach oświaty lub przekazać je do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów (GPZOK)
- przeterminowane leki należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w Punkcie aptecznych oraz Zakładzie Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Rąbino lub
przekazać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (GPZOK)
- odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
odbierane są dwa razy w roku (wiosna, jesień), w terminie określonym przez Wójta Gminy
Rąbino, można także nieodpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów (GPZOK)
- odpady budowlano – remontowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac
remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego)

Uwaga!!
Operator Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić
przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują na to, że nie powstały
one na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, lecz pochodzą z
działalności gospodarczej.

