Jeśli zadeklarowałeś że nie posiadasz kompostownika, jesteś
również zobowiązany do selektywnego zbierania bioodpadów.
Odpady z ogrodu należy zbierać w brązowych workach i dostarczyć
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK).

POZOSTAŁE ODPADY
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyte, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne
(telewizory, radia, lodówki, pralki, grzejniki elektryczne, sprzęt AGD
odbierane są w okresie wiosennym (cały kwiecień) na telefoniczne
zgłoszenie w ZGK (18 262 57 26).
Sprzęt ten przyjmowany jest także w punktach sprzedaży
detalicznej, przy zakupie tego samego sprzętu co zużyty, w liczbie
nie większej niż liczba kupowanego nowego sprzętu.

ZALECENIA, UWAGI
Zużyty sprzęt powinien być oddawany w stanie kompletnym
(np lodówki z agregatem, pralki z silnikiem itp.). Za odbiór sprzętu
niekompletnego trzeba dodatkowo zapłacić.
ZUŻYTE OPONY, ODAPADY WIELKOGABRYTOWE
Zużyte opony, odpady wielkogabarytowe tzw.gabaryty
przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. W ramach opłaty „za śmieci” można oddać do 4-ech
opon na osobę (z samochodu o DMC do 3,5 tony ) na rok.

ODPADY BUDOWALNE
W ramach opłaty można oddać 1 worek (120 litrów) odpadów
budowlanych na miesiąc z nieruchomości zamieszkałej.
Odbiór większej ilości odpadów (w tym styropianu z ociepleń)
przekazuje się odpłatnie firmie odbierającej odpady.

ZALECENIA, UWAGI
- odbiór azbestu należy powierzać wyspecjalizowanym firmom,
- gruz betonowy, ceglany można wykorzystać do mikoniwelacji na
działkach, do których posiada się tytuł prawny

Wyżej wymienione odpady, oraz wszystkie odpady
segregowane przyjmowane będą w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie
udostępniony mieszkańcom od 1-go marca 2021 roku.

BIOODPADY
Są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Stanowią one
30-40% masy odpadów powstających w naszych gospodarstwach
domowych. Zalicza się do nich:
- resztki żywności (obierki z warzyw i owoców, resztki posiłków,
skorupki jaj, fusy z kawy, herbaty itp.)
- opakowania papierowe
- odpady tekstylne z naturalnych materiałów
-odpady powstające w wyniku pielęgnacji naszych ogródków
(skoszona trawa, liście, przycięte gałązki, zwiędłe kwiaty).
Znaczną część tych odpadów można zagospodarować we
własnym zakresie. Z odpadów zielonych (trawa, liście, gałązki)
i kuchennych (resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki,
skorupki jaj itp.) można uzyskać wartościowy nawóz, dlatego
mieszkańcy posiadający przydomowy ogródek lub działkę mogą
aktywnie się włączyć w proces recyklingu poprzez indywidualne
kompostowanie bioodpadów.
Właściciele nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi
budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują bioodpady mogą
również liczyć na zwolnienie z części miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami.

✓

NA KOMPOSTOWNIK
x NIE WRZUCAMY
WRZUCAMY

-mięsa, kości (trafiają do
Odpady zielone (z ogrodu)
odpadów
zmieszanych
lub
-skoszoną trawę
-liście i resztki kwiatów ciętych wykorzystujemy do skarmiania
zwierząt)
oraz doniczkowych
-popiołów z węgla kamiennego
- rozdrobnione gałęzie drzew
-olei i tłuszczów jadalnych
- trociny,
-drewna impregnowanego, płyt
Odpady kuchenne:
wiórowych
- obierki owoców, warzyw
-resztki żywności pochodzenia -sorbentu, trocin, żwirku z kuwet
dla zwierząt domowych (trafiają
roślinnego,
do odpadów zmieszanych)
-skorupki jaj, fusy z kawy
Niektóre bioodpady można również wykorzystać jako:
- karmę dla zwierząt gospodarskich,
- paliwo (nieimpregnowane drewno odpadowe)
Zagospodarowując bioodpady we własnym zakresie zmniejszamy
ilość odpadów trafiających na instalację do przetwarzania odpadów,
poprzez co przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów
zagospodarowania odpadów.
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TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

PAPIER
WORKI LUB POJEMNIK –KOLOR NIEBIESKI
✓

WRZUCAMY

- książki, gazety, zeszyty, zadrukowane kartki,
- torby papierowe,
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
- foldery, katalogi, mapy
- niewykorzystane papierowe tapety (bez kleju i tynku)

x

NIE WRZUCAMY

- papieru tłustego i zabrudzonego, kalki (trafiają do odpadów
zmieszanych)
- opakowań (Tetra Pack) po napojach (mleku, soku)
- zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych
(trafiają do odpadów zmieszanych)
- pieluch jednorazowych i podpasek (trafiają do odpadów
zmieszanych)
- papierowych worków po cemencie, klejach i innych materiałach
budowlanych (trafiają do odpadów zmieszanych)

ZALECENIA, UWAGI
- opakowania muszą być puste

POPIÓŁ
POJEMNIKI, WIADERKA o POJEMNOŚCI do 50l
✓

WRZUCAMY

- popioły i żużle z palenisk, urządzeń grzewczych i kotłów c.o.
opalanych węglem, drewnem, peletami i innymi paliwami
dopuszczonymi do obrotu handlowego

ZALECENIA, UWAGI
- do pojemników wrzucamy zimny popiół
- z popiołem można oddać niewielki ilości gruzu (2-3 wiadra)

ODPADY TEKSTYLNE
Niepotrzebną odzież, obuwie, koce, kołdry można oddać do
pojemników na odzież rozmieszczonych na terenie naszej gminy.

SZKŁO

WORKI LUB POJEMNIK –KOLOR ŻÓŁTY
✓

WRZUCAMY

- plastikowe butelki po napojach (wodzie, sokach, mleku),
plastikowe zakrętki
- opakowania po środkach czystości, kosmetykach (płynach ,
szamponach , proszkach do prania itp.)
- art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (miski,
wiaderka , doniczki itp.)
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych (w tym tacki
ze styropianu, opakowania po keczupie itp.)
- czystą folię i torby plastikowe, worki po pelecie, ekogroszku
- puszki aluminiowe i stalowe (również puste puszki po farbach),
drobny złom (garnki, zakrętki metalowe, kapsle)
- czyste opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach,
mleku)

x

NIE WRZUCAMY

- opakowań po środkach ochrony roślin, olejach silnikowych
- styropianu, materiałów piankowych i innych materiałów
budowlanych (są to odpady budowlane)
- zabawek , sprzętu AGD i RTV, części samochodowych
- strzykawek , wenflonów i innych art.medycznych

WORKI LUB POJEMNIK –KOLOR ZIELONY
✓

x

Odbiór odpadów następuje wg harmonogramu, który
jest dostępny na stronie internetowej gminy w
zakładce „gospodarka komunalna”.
Worki na odpady segregowane tj.: szkło, papier, tworzywa
sztuczne i metale, bioodpady (tylko ogrodow, a nie kuchenne),
dostarcza podmiot odbierający odpady. Worki dostępne są
odebrania w biurze ZGK –Rynek 32 w godzinach od 730-1530.
W worki, pojemnik na odpady zmieszane, budowlane, odpady
kuchenne właściciele nieruchomości zaopatrują się we własnym
zakresie.

NIE WRZUCAMY

- szkła okiennego, szkła zbrojonego, luster (trafiają do odpadów
zmieszanych)
-naczyń kuchennych i szkła gospodarczego (duraleksu i szkła
żaroodpornego, fajansu, porcelany, szklanek, kryształów i itp.)
- zużytych żarówek i świetlówek
- ceramiki (doniczek, wazonów)
- zniczy (trafiają do odpadów zmieszanych)

ZALECENIA, UWAGI
- opakowania muszą być puste
- przepisy nie wymagają mycia opakowań, ale zaleca się
przepłukanie opakowań po art. spożywczych (sokach, dżemach,
musztardzie itp.)

ZALECENIA, UWAGI
- opakowania muszą być puste
- butelki PET wrzucamy zgniecione
- etykiety termokurczliwe (np. z soku Kubuś) należy usunąć,
papierowe etykiety mogą pozostać
-przepisy nie wymagają mycia opakowań, ale zaleca się
przepłukanie opakowań po sokach, mleku, art. spożywczych
(keczupie, jogurtach, śmietanie itp.) gdyż pozostałe resztki mogą
powodować uciążliwość zapachową

WRZUCAMY

- opróżnione butelki białe i kolorowe bez korków i zakrętek
(po sokach, napojach, olejach roślinnych itp.)
- puste słoiki bez zakrętek
- szklane opakowania po kosmetykach

ODPADY ZMIESZANE (RESZTKOWE)

WORKI LUB POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE
✓
WRZUCAMY
-wszystko co nie można wrzucić do worków na odpady
segregowane lub przekazać w ramach organizowanych zbiórek
odpadów tj.: pieluchy jednorazowe, naczynia kuchenne, znicze,
lustra, doniczki ceramiczne, zużyte chusteczki higieniczne i
ręczniki papierowe, zabrudzone lub tłuste papiery, wenflony i
strzykawki, worki po cemencie, klejach, odpadki kuchenne
pochodzenia zwierzęcego itp.

x

NIE WRZUCAMY

-niczego co można wrzucić do worków na odpady segregowane lub
przekazać w ramach organizowanych zbiórek odpadów (sprzęt
elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, żarówki, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, gruz i inne odpady budowlane,
zużytych opon itp.)

