Segregacja odpadów
Drodzy Mieszkańcy
W najbliższym czasie czeka nas ogromna zmiana systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Przejęcie przez gminy obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących
od mieszkańców wynika z zapisów przyjętej przez Sejm ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Zgodnie z jej zapisami każdy mieszkaniec powinien prowadzić selektywną zbiórkę
odpadów.
Odpady przed wrzuceniem do odpowiedniego worka lub pojemnika należy odpowiednio
przygotować.
Pojemniki, które miały kontakt z żywnością (kubeczki po jogurtach itp.) należy oczyścić z resztek
pożywienia. Z butelek po napojach, chemii gospodarczej należy odkręcić nakrętki oraz zgnieść je
przed umieszczeniem w pojemniki. Puszki po napojach oraz inne odpady, dla których występuje taka
możliwość należy zgnieść w taki sposób, by jak najbardziej zmniejszyć ich objętość.
Wyrzucane przez nas papier i tektura nie mogą być mokre i zanieczyszczone innymi odpadami,
szczególnie odpadami zmieszanymi.

Papier (pojemnik lub worek niebieski)

Wrzucamy
Papier piśmienny
Gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki
Katalogi
Książki w miękkich okładkach lub bez twardych
okładek
Opakowania tekturowe
Kartony, tekturę falistą

Nie wrzucamy
Papieru somokopiującego (faktur, rachunków, kalki)
Papieru, który miał kontakt z żywnością (po maśle,
margarynie, wędlinach, serach itp.)
Papieru woskowanego
Tapet, worków po wapnie i innych materiałach
remontowych
Kartonów po mleku i napojach
Artykułów higienicznych (pampersy, chusteczki,
podpaski itp.)
Ubrania

Tworzywa sztuczne (pojemnik lub worek żółty)

Wrzucamy
Zgniecione butelki po napojach, bez nakrętek,
Zgniecione butelki po chemii gospodarczej, bez
nakrętek
Opakowania po żywności (jogurtach, serkach itp.)
Plastikowe nakrętki
Aluminiowe puszki po napojach
Kartony po żywności (mleku, sokach)
Torebki i folie
Worki, reklamówki
Koszyczki po owocach,
Drobne elementy metalowe
Drobny złom,

Nie wrzucamy
Butelek i pojemników z zawartością
Plastikowych zabawek
Opakowań po lekach
Opakowań po wyrobach garmażeryjnych
Opakowaniach po olejach spożywczych i silnikowych
Części samochodowych,
Jednorazowych naczyń
Styropianu

Szkło (pojemnik biały lub zielony, worek zielony)

Wrzucamy
Butelki i słoiki bez nakrętek

Nie wrzucamy
Szkła okiennego
Szkła zbrojonego
Szkła żaroodpornego
Fajansu, porcelany, doniczek, kryształów
Luster
Szyb samochodowych
Świetlówek i żarówek
Opakowań po lekach i termometrów

Odpady zmieszane (worek czarny, pojemnik czarny lub zielony)

Wrzucamy między innymi:
Wszystkie odpady niewymienione w innych podgrupach w szczególności:
Materiały higieniczne
Resztki ryb i mięsa
Pojemników po aerozolach
Popiół z palenisk

Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko papier, szkło i plastik, ale także odpady niebezpieczne, które
powstają w naszych domach. Nalezą do nich między innymi: przeterminowane leki, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.
Przeterminowane leki należy przekazać do aptek,
Zużyte baterie i akumulatory zbierane są w placówkach oświatowych, punktach sprzedaży
detalicznej oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe (meble itp.) będą odbierane
w wyznaczonych terminach z nieruchomości oraz stale mogą być dostarczone do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odzież należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie miasta.
Bardzo ważnym elementem uzupełniającym cały system gospodarowania odpadami jest
kompostowanie odpadów organicznych przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych.
Kompostować możemy prawie wszystkie resztki pożywienia ( nie kompostujemy resztek mięsa i ryb,
owoców cytrusowych) w tym skorupki jaj i resztki z parzenia kawy i herbaty. Doskonałym wsadem do
kompostownika są tak zwane odpady zielone, czyli skoszona trawa, zgrabione liście, drobne gałązki
drzew i krzewów, resztki roślin z upraw.
Odpady
Odpady wielkogabarytowe (meble itp.)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zużyte świetlówki, żarówki i inny sprzęt
oświetleniowy
Zużyte baterie i akumulatory
Odpady budowlane i rozbiórkowe z samodzielnie
prowadzonych remontów
Opakowania po nawozach sztucznych oraz
opakowania po farbach i lakierach
Zużyte opony
Odpady zielone (skoszona trawa itp.)

Przekazujemy

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych

