UM Rejowiec Fabryczny
www.rejowiec.pl

27.06.2018
Informujemy mieszkańców że w miesiącu lipcu 2018 odpady komunalne
odbierane będą z nieruchomości zgodnie z załączonym harmonogramem.
Terminy odbioru odpadów na pozostałe miesiące drugiego
półrocza zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz dostarczone
właścicielom nieruchomości po zakończeniu procedur przetargowych.

* Harmonogram odbioru odpadów - zabudowa wielorodzinna
* Harmonogram odbioru odpadów - Oś. Wschód, Oś. Stajne A, Oś. Domków,
ulice: Narutowicza,Krótka ,Piaskowa, Unicka, Fabryczna,
Cementowa,Targowa
* Harmonogram odbioru odpadów - ulice: Chełmska ,Złota, Leśna, Wiejska, Kolejowa,
Dworcowa , Szkolna, Działkowa, Boczna, Cicha

27.04.2018
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Rejowcu Fabrycznym w 2017 roku

05.07.2017
Informacja MZK EKO o przesunięciu terminu odbioru tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych w sierpniu 2017.

28.04.2017
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W REJOWCU FABRYCZNYM W
2016 ROKU.

30.04.2015
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ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W REJOWCU
FABRYCZNYM W 2015 ROKU

09.09.2015
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W REJOWCU
FABRYCZNYM W 2014 ROKU

17.07.2015
INFORMACJA O PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym informuje, że na podstawie umowy zawartej między Miastem Rejowiec Fabryczny a spółką cywilną Miejski Zakład Komunalny „EKO” w Rejowcu Fabrycznym, na terenie stanowiącym siedzibę spółki przy ul. Wspólnej 13 w Rejowcu Fabrycznym został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt czynny jest w dni powszednie , w godzinach od godziny 8 00 do godziny 1500 . Godziny pracy PSZOK ulegają przedłużeniu do godziny 17 00 w piątki , po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu dostawy odpadów przez mieszkańców miasta .

Do Punktu Seklektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można dostarczać odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. telewizory , radia ,komputery,lodówki, pralki ) oraz odpady wielkogabarytowe (np. meble) a także baterie i akumulatory.

Urząd Miasta informuje również, że przeterminowane leki zbierane są do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach :

Przy
1. ul. Chełmskiej 99 (Apteka z sercem)

Przy
2. ul. Lubelskiej 9 (Apteka Nowa)

17.07.2015
INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY

Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym informuje, że na podstawie umowy zawartej między Miastem Rejowiec Fabryczny a Miejskim Zakładem Komunalnym „EKO” z siedzibą przy ul. Wspólnej 13 w Rejowcu Fabrycznym , spółka cywilna MZK „EKO” zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie miasta.

Zebrane na terenie miasta zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone przekazywane są do zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Srebrzyszczu, należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Chełmie.

17.07.2015
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W REJOWCU FABRYCZNYM
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Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym informuje, że w 2014 roku

w systemie gospodarowania odpadami komualnymi wdrożonym na terenie miasta

osiągnięte zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania :

Osiągnięty
1.
poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku: 10,2 % ( wymagany przepisami dla 2014 roku -nie wyższy niż 50 %)

Osiągnięty
2.
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 27,3 % ( wymagany przepisami dla 2014 roku – nie mniejszy niż 14 % )

Osiągnięty
3.
poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 100 % ( wymagany przepisami dla 2014 roku – nie mniejszy niż 38 %)

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr LII/227/13 Rady Miasta Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny od dnia

1 stycznia 2014 r. obowiązują niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny od nieruchomości zamieszkałych przez 5 i więcej osób: 3,00 zł - od piątego i szóstego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 2,00 zł - od siódmego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI Z TERENU MIASTA
REJOWIEC FABRYCZNY

0D 1.01 DO 30.06.2018 ROKU

* Harmonogram odbioru śmieci - zabudowa wielorodzinna

* Harmonogram odbioru śmieci - zabudowa jednorodzinna - północna część miasta

* Harmonogram odbioru śmieci - zabudowa jednorodzinna - południowa część miasta

Informator n.t. selekcjonowania odpadów

Adres strony internetowej do wypełnienia online deklaracji śmieciowej:

https://umrejowiecfabryczny.skrzynkapodawcza.pl/
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Numer rachunku do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

35 1540 1144 2114 6400 0938 0001,

odbiorca: Miasto Rejowiec Fabryczny, 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Czysta Gmina.

Szanowni Państwo
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie
1 stycznia 2012 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do obecnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
W celu ułatwienia bieżącego monitorowania wprowadzanych zmian powstała strona
internetowa poświęcona gospodarce odpadami (adres:www. rejowiec.pl. w zakładce „o
mieście” - „utrzymanie czystości i porządku”) znajdą na niej Państwo obowiązujące
akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi, materiały informacyjno –
edukacyjne, porady i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Sukcesywnie będą
tam umieszczane również informacje o podejmowanych uchwałach, prezentacje ze
spotkań i konferencji, oraz wiele innych – mamy nadzieję - przydatnych materiałów,
które pozwolą Państwu zapoznać się z nowym systemem gospodarki odpadami.
Poniżej zamieszczamy link do ulotki informacyjnej dotyczącej nowego systemu
gospodarowania odpadami, która trafi do Państwa domów.
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_12/d3f949b1d87c50b61062d3e705a4fa9b.pdf
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