INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1289 ze zm.) Burmistrz Miasta Pasym udostępnia na stronie internetowej www.pasym.pl
w zakładce Informator/Gospodarka Odpadami oraz w sposób zwyczajowo przyjęty następujące informacje o gospodarce
odpadami na terenie gminy Pasym:
1. Podmiot odbierający odpady komunalne:

- Eko Pasym Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 22B, 12-130 Pasym
2. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pasym:
a) zmieszanych opadów komunalnych
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
b) odpadów zielonych
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn oraz zakład Polfer
Sp. z o.o., Bezledy 35a, 11-200 Bartoszyce.
c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
- Instalacja zastępcza MBP Zakład w Różankach 13, 14-240 Susz
W związku z podjęciem uchwały Nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie: przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Pasym, niezamieszkałych przez mieszkańców, na terenie których powstają odpady komunalne
(Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2012. 2140) na terenie gminy Pasym nie ma podmiotów odbierających odpady komunalne
na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

3. Osiągnięte poziomy: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych o składowania:
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4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
- Odpady komunalne niebezpieczne, baterie, akumulatory, chemikalia, zużyty sprzęt elektyczny i elektroniczny,
zużyte opony odbierane są w ramach zbiórki objazdowej po uprzednim zgłoszeniu do tutejszego urzędu adresu do
odbioru w terminach określonych w harmonogramie.
- Przeteminowane leki można oddawać do pojemników zlokalizowanych w aptekach oraz w dwóch przychodniach
w Pasymiu.

- Odpady podlegające selektywnej zbiórce tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, drobne metale,
opakowania wielomateriałowe odbierane są w ramach cyklicznej zbiórki nie rzadziej niż o 3 tygodnie wedłu
harmonogramu.
- Po powstaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pasymiu w 2018 r. wyżej wymienione
grupy odpadów będzie można dodatkowo przekazywać do tego punktu poza terminami w harmonogramie.
- Podmiotem zbierającym w/w odpady jest Eko Pasym Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 22B, 12-130 Pasym
5. Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- Zbierane są w ramach zbiórki objazdowej w terminach określonych w harmonogramie przez Eko Pasym
Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 22B, 12-130 Pasym.
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