Informacja o sposobie postępowania z odpadami z produkcji rolniczej

Drodzy mieszkańcy,
z uwagi na liczne pytania kierowane do tut. Urzędu dotyczące możliwości bezpłatnego oddania
odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w szczególności opon od maszyn oraz folii po
sianokiszonce, sznurków oraz big-bagów wyjaśniamy, że odpady te nie stanowią odpadów komunalnych
i nie kwalifikują się do bezpośredniego przetwarzania.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
797, 875) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Dlatego też opony rolnicze oraz inne odpady z produkcji rolniczej nie są odbierane przez firmę
świadczącą usługi wywozu odpadów komunalnych. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Mątowskich Pastwiskach, gdyż w punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady
pochodzące z gospodarstw domowych.
Gmina nie może finansować kosztów zagospodarowania tych odpadów z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszczanymi przez właścicieli nieruchomości.
Opony rolnicze można oddawać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami, to na wytwórcy odpadów, w ramach świadczenia usługi wymiany
opon spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Ponadto opony rolnicze można przekazać
do firm, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon i przerabiają je na granulat, np. GUMEKO
Sp. z o.o., 83-130 Pelplin lub Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Małą 8, 82-500 Kwidzyn.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku folii pochodzących z działalności rolniczej. Przepisy nie
zobowiązują producenta ani dystrybutora folii do ich odbioru od rolnika, dlatego konieczna jest tu
aktywność własna i znalezienie odbiorcy takiego odpadu . W internecie można znaleźć firmy zajmujące się
odbiorem i utylizacja takich odpadów, jednak jest to indywidualna umowa z wytwórca danego odpadu,
czyli rolnikiem. Jedną z firm na naszym terenie przyjmującą takie odpady, po indywidualnym umówieniu
się z rolnikiem, jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Małą 8, 82-500 Kwidzyn.
W świetle obowiązujących przepisów opakowania po środkach ochrony roślin, workach po nawozach
mineralnych informujemy, że rolnicy mogą oddać opakowania po zużytych preparatach do punktu/sklepu,
w którym je nabyli.

