
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Solec-Zdrój 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że:

a) w 2016 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Solec-Zdrój odbiera:

Zakład Usług Wielobranżowych

„HYDROSVAT”

Lucjan Swatek

ul. Słoneczna 16

28-131 Solec-Zdrój

b)  Odebrane  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  gminy  Solec-Zdrój  zmieszane  odpady

komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych

do  składowania  przekazywane  są  do  zagospodarowania  do  regionalnej  instalacji  przetwarzania

odpadów komunalnych właściwej dla Regionu 5, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów

Komunalnych w Rzędowie 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o.

Rzędów 40

28-142 Tuczępy

   

c) Na terenie gminy Solec-Zdrój (w miejscowości Zborów) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki

Odpadów  Komunalnych  prowadzony  przez  Zakład  Usług  Wielobranżowych  „HYDROSVAT”

Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec-Zdrój, który jest czynny w dni robocze od 7.00 do

15.00. 

Do  PSZOK  dostarczane  są  bezpłatnie  wytworzone  przez  mieszkańców  gminy  Solec-Zdrój

następujące rodzaje odpadów:

a)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b)  chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

c) zużyte baterie i akumulatory, 

d) zużyte opony, 

e) przeterminowane  leki, 

f) opakowania po środkach ochrony roślin,



g) meble i odpady wielkogabarytowe,

h) odpady zielone,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

      j) papier, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania z papieru, tworzyw sztucznych i szkła.

d)  Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Dz.  U.  z  2015  r.  Poz.  1688)  przez  dystrybutora  rozumie  się  osobę  fizyczną,  jednostkę

organizacyjną  niemającą  osobowości  prawnej  lub  osobę  prawną  w  łańcuchu  dostaw,  która

udostępnia na rynku sprzęt; dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt.

W myśl przywołanej ustawy dystrybutor obowiązany jest do:

• nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie

sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt

sprzedawany,

• nieodpłatnego  odbioru  zużytego  sprzętu  pochodzącego  z  gospodarstw  domowych  w

momencie dostawy do nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, o ile

zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,

• nieodpłatnego  przyjęcia  w  jednostce  handlu  detalicznego  o  powierzchni  sprzedaży  w

rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym  wynoszącej  co  najmniej  400  m² poświęconej  sprzedaży  sprzętu

przeznaczonego  dla  gospodarstw  domowych  lub  w jej  bezpośredniej  bliskości  zużytego

sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów

nie  przekracza  25  cm,  bez  konieczności  zakupu  nowego  sprzętu  przeznaczonego  dla

gospodarstw domowych,

• umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży ww. informacji.

Ponadto  na terenie  gminy Solec-Zdrój  organizowana jest  corocznie  bezpłatna  zbiórka  zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju prowadzona jest także

zbiórka zużytych baterii.


