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Urząd Miasta Zakopane
www.zakopane.eu

l Informator Miejski l Najnowsze informacje urzędowe i miejskie l Jak załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Zakopane? l Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych l Formularze i druki do pobrania
l Przetargi i konkursy – na stronie internetowej Urzędu Miasta znajdują się szczegółowe informacje na temat przetargów i konkursów, ogłaszanych przez Urząd Miasta Zakopane

Realizacja warsztatów
psychologicznych dla mieszkańców
miasta Zakopane
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zakopanem rozpoczyna nabór do udziału
w warsztatach psychologicznych dla osób z terenu miasta Zakopane, zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie bądź doświadczających przemocy.
Warsztaty mają na celu promowanie wartości rodziny, wychowywanie bez przemocy oraz
wspieranie rozwoju kompetencji opiekuńczowychowawczych u rodziców.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach
jest wcześniejszy udział w konsultacji indywidualnej z psychologiem w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Warsztaty obejmują 10 spotkań po 2 godziny zegarowe - 1 spotkanie tygodniowo.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane II piętro,
pok. nr 19, tel. 18 20 147 33.

Pozbądź się azbestu ze swojego
otoczenia

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane
w dniach 8-31 lipca 2014 r. podany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Dotyczy on następującej nieruchomości:
- działka ewid. nr 572/2 obr. 5.

Przypominamy, że 14 lutego 2014 r. ogłoszony został Komunikat Burmistrza Miasta Zakopane w sprawie naboru wniosków o poniesienie ze środków budżetu Miasta Zakopane
kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów budowlanych zawierających
azbest z obiektów budowlanych należących do
osób fizycznych.
Regulamin oraz wzór wniosku o poniesienie ww. kosztów ze środków budżetu Miasta Zakopane dostępne są na stronie internetowej www.zakopane.eu oraz w pokoju nr 20
Urzędu Miasta Zakopane.
Wnioski z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie do 30 sierpnia 2014 r.

Otwarcie wystawy grafik z warsztatu
Rubensa w Zakopanem
Już od niedzieli 6 lipca, aż do
końca sierpnia bieżącego roku, w
miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego wszyscy
chętni będą mogli zobaczyć 81 grafik z warsztatu Petera Paula Rubensa, które na co dzień znajdują się w
zbiorach Siegerlandmuseum. Wśród
litografii, miedziorytów i drzeworytów obok kilku prac wykonanych
samodzielnie przez mistrza, znajdują
się grafiki zrobione według jego projektów przez pracujących dla niego
słynnych grafików: Lukasa Vorstermana, Jana Witdoeka, Boetiusa a Bolswerta, Pietera de Jode II, Nicolasa
Lauwersa, Paulusa Pontiusa, Marinusa van der Gosa, Christoffela Jeghera.
Na potrzeby przyjęcia wystawy, przystosowane musiały zostać wnętrza Miejskiej Galerii Sztuki. Kompleksowy remont trwał blisko dwa lata. – Wystawa była
pretekstem, by zmodernizować Galerię. Wymogi organizacyjne postawione przez panią profesor Ursulę Blanchebarbe, były tym, co kierowało naszymi działaniami, mającymi sprawić, aby Galeria była taką, jaką jest dziś – mówił burmistrz Janusz Majcher

Obowiązki firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
1. Odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem dostarczanym mieszkańcom Zakopanego
przez firmę
2. Odbiór poza terminami określonymi w harmonogramie odpadów stwarzających dla mieszkańców zagrożenie sanitarne w przypadku, jeżeli
odpady te zostaną przez właścicieli nieruchomości przygotowane do odbioru
3. Nieodpłatne dostarczanie (w miarę potrzeb)
właścicielom nieruchomości, którzy realizują selektywną zbiórkę odpadów, worków 120l w kolorystyce przypisanej w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie do poszczególnych
frakcji odpadów
4. Realizowanie systemu odbioru odpadów
opartego na kodach kreskowych ze wskazaniem
frakcji odpadu, wielkości pojemnika oraz stopnia
jego napełnienia
5. Zgłaszanie do Urzędu Miasta Zakopane adresów nieruchomości, na których zanotowano niezgodne z deklaracją ilości odebranych odpadów
komunalnych oraz nieprawidłowości np. w zakresie prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
tj. mieszania frakcji odpadów, nieosiągnięcie wymaganego procentu masy odpadów zebranych selektywnie (60% objętości), nierzetelnej segregacji.
6. Sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników
7. Zapewnienie dostawy dodatkowych pojemników (tj. kontenerów, worków) i ich odbioru z poszczególnych nieruchomości na zlecenie, w ramach systemu uzupełniającego
8. Niedopuszczenie do mieszania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie
9. Wykonanie i zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w trwałe i czytelne oznakowania pojemników na odpady komunalne - z informacją
o rodzaju odpadów oraz nazwie, adresie i nume-

rze telefonu Wykonawcy
10. Stosowanie się do zapisów Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie
Obowiązki Właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1. Urządzanie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych, utrzymywanie pojemników
i miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki
służące do gromadzenia odpadów komunalnych,
których liczba i wielkość musi być adekwatna do
liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość
lub do ilości odpadów na niej powstających.
3. Złożenie Deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. Naklejanie na pojemniki i worki kodów kreskowych
5. Wystawienie pojemników na odpady komunalne, które znajdują się na nieruchomości w odległości większej niż 30 m od miejsca ich załadunku, w dniu odbioru w sposób niestanowiący
zagrożenia bezpieczeństwa i umożliwiający odbiór
6. Prowadzenie w sposób prawidłowy selektywnej zbiórki odpadów w przypadku deklaracji
segregacji,, zgodny z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Niedopuszczanie do mieszania poszczególnych frakcji odpadów oraz wrzucania do pojemników na odpady
segregowane odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
7. Niedopuszczanie do spalania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym również w instalacjach grzewczych budynków
8. Niedopuszczanie do wrzucania do pojemników na odpady komunalne odpadów medycznych, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych i innych odpadów niebezpiecznych
9. Stosowanie się do zapisów Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie.

Jak segregować odpady?
Papier
l w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
papier, opakowania z papieru i tektury, gazety, książki (bez oprawy), zeszyty, kartony i pudełka.
l w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
opakowań kartonowych po napojach, sokach (są to
odpady wielomateriałowe), papieru zabrudzonego,
zatłuszczonego, kalki, tapet, odpadów higienicznych.

Szkło
l w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
szklane odpady tj. butelki, słoiki, itp.
l w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
innego szkła gospodarczego, np. talerzy, szyb samochodowych, okiennych, luster, świetlówek, żarówek.
l Odpady szklane przed umieszczeniem w pojemniku należy opróżnić, umyć, usunąć nakrętkę oraz
metalowe elementy.

Tworzywa sztuczne
l w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
odpady z tworzyw sztucznych, tj. butelki typu PET,
opakowania po jogurtach, kefirach, margarynach, folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach czystości oraz nakrętki z tworzyw sztucznych.
l w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
artykułów wykonanych z połączenia tworzyw
sztucznych z innymi materiałami, butelek po olejach samochodowych, styropianu, gumy, opakowań
po środkach ochrony roślin.
l Odpady z tworzyw sztucznych przed umieszczeniem w pojemniku należy opróżnić oraz umyć.

Bioodpady
l w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:

liście i gałęzie, skoszoną trawę, odpady z owoców
i warzyw, fusy od herbaty i kawy, skorupki jaj, resztki produktów mleczarskich, pieczywo, niewielkie
ilości papieru.
l w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
resztek wędlin, mięs, worków z odkurzacza, odchodów
zwierzęcych, tkanin, lakierowanego drewna, niedopałków papierosów, innych materiałów nieorganicznych.

Metale
l w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
opakowania z aluminium i żelaza, np. puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny.
l w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
opakowań po aerozolach, np. po piankach do włosów, lakierach, dezodorantach, opakowań po smarach, farbach i lakierach.

Wielomateriałowe
l w pojemnikach należy gromadzić w szczególności:
opakowania po sokach, mleku (kartony typu Tetra Pak)
l w pojemnikach nie należy umieszczać m.in.:
opakowań po olejach silnikowych, smarach, farbach
i lakierach, aerozolach, środkach chwastobójczych
i owadobójczych oraz odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce w ramach pozostałych grup.
Odpady wielomateriałowe przed umieszczeniem
w pojemniku należy opróżnić i zgnieść, tak aby
zmniejszyć ich objętość.
Kolory identyfikacyjne pojemników (worków) przeznaczonych do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych przyjmuje się wg następującego podziału:
1) niebieski - papier,
2) zielony - szkło,
3) żółty - tworzywa sztuczne + metale + opakowania wielomateriałowe
4) brązowy - bioodpady

