Selektywna
zbiórka odpadów
komunalnych

Zabudowa wielorodzinna
SYSTEM POJEMNIKOWY






pojemnik niebieski – papier, tektura;
pojemnik żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
pojemnik zielony – opakowania szklane (butelki, słoiki);
pojemnik brązowy – bioodpady (odpady z ogrodu, spożywcze i kuchenne)
pojemnik czarny – pozostałe odpady

BIOODPADY

Zabudowa jednorodzinna
ZBIÓRKA ODPADÓW U ŹRÓDŁA
POJEMNIKI LUB WORKI

Popiół

Pozostałe odpady
komunalne

Popiół

Pojemnik/worek brązowy –
bioodpady
 Podstawowa zasada jest bardzo prosta – jeśli masz jakieś
wątpliwości, czy odpad jest biodegradowalny czy nie – nie
wrzucaj! Druga kluczowa zasada: do pojemnika na
bioodpady nie mogą trafiać zabrudzone nimi opakowania.

BIO

Wrzucamy!

 obierki warzyw i owoców, skorupki jajek, łupiny
orzechów, resztki produktów mlecznych, fusy po kawie,
herbacie razem z papierowym filtrem , stary chleb,
zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe wraz ze starą ziemią,
produkty pochodzenia roślinnego, skoszona trawa,
liście, ścięte gałęzie drzew i krzewów.
Nie wrzucamy!
 zepsutej żywności, mięsa, kości, bardzo tłustych
resztek jedzenia, odchodów zwierzęcych, popiołu z
kominka lub pieca, papierosów i petów, plastiku, folii
aluminiowych, metali, woreczków z odkurzacza, piasku
dla kotów, plastikowych toreb.

lub

Pojemnik lub worek żółty
tworzywa sztuczne i metale


wrzucamy:










puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),
puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
(np.: po szamponach, płynach),
plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach,
serkach, margarynach),
plastikowe koszyczki po owocach,
folie i torebki z tworzyw sztucznych,
czyste kanistry plastikowe,
opakowania wielomateriałowe po mleku i napojach
opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp).



nie można wrzucać:




opakowań po lekach,
opakowań i butelek po olejach spożywczych i silnikowych oraz
smarach,
puszek i pojemników po farbach i lakierach,
opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
zabawek
sprzętu AGD
zużytych baterii
części samochodowych










WAŻNE: należy zgnieść butelki przed
wrzuceniem i nie zakręcać. W ten sposób
nie tylko oszczędza się miejsce w
pojemniku i podczas transportu, ale też
ułatwia pracę w sortowni, gdyż zakrętki
zrobione są z innego rodzaju tworzywa
niż butelki.
Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby
opakowania były względnie czyste, bez
resztek jedzenia

Pojemnik niebieski – papier
wrzucamy:



gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu
twardych,
katalogi, prospekty,



tekturę,




worki papierowe, papier pakowy,
ścinki drukarskie,



nie można wrzucać:








opakowań z jakąkolwiek zawartością,
lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów
reklamowych,
tapet,
opakowań wielomateriałowych
kalki, papieru termicznego,
zatłuszczonego i brudnego papieru (jeśli jest to fragment
wystarczy go oderwać),
artykułów higienicznych, pieluch jednorazowych

WAŻNE
– makulatura nie może być mokra ( wilgotność to
istotny parametr jej jakości )
– papier powinien być wolny od zanieczyszczeń
mechanicznych (np. metalu, szkła, tekstyliów, piasku),
chemicznych (np. kleju, farb) czy mikrobiologicznych
(np. pleśni, grzybów).

Pojemnik zielony – szkło
wrzucamy szkło opakowaniowe:




butelki szklane,
słoiki,
szklane opakowania po kosmetykach.


nie można wrzucać:








szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła
zbrojonego, luster – mają inną temperaturę topnienia
od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z
butelkami i słoikami),
szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń
żaroodpornych,
ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco,
doniczki, miski, talerze),
szkła okularowego,
żarówek, świetlówek, kineskopów,
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych
z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Dokładne mycie szkła nie jest konieczne, to samo
dotyczy etykiet czy resztek zamknięć. Instalacje do
czyszczenia stłuczki w hutach szkła poradzą sobie
z „wyłapaniem” takich zanieczyszczeń.

Pojemnik czarny – odpady pozostałe
Wrzucamy tu odpady, których nie da się
wysegregować (zaklasyfikować do żadnej z
powyższych grup), np.:














pampersy
artykuły higieniczne
stara odzież, obuwie
szmaty
kości
włosy (zakłady fryzjerskie)
butelki po oleju spożywczym
rękawiczki ochronne lateksowe
opakowania pod ciśnieniem typu spray
opakowania styropianowe
zatłuszczony papier
rozbite szyby, lustra
ceramika, kryształy, fajans, porcelana, naczynia
żaroodporne

Odpady
komunalne

Pojemnik metalowy – popiół

Odpady problemowe
1. Odpady budowlane z remontów mieszkań (gruz, armatura łazienkowa, okna, drzwi) –
mieszkańcy we własnym zakresie, w ramach opłaty za odpady, dostarczają do PSZOK-u
przy ul. Komunalnej
2. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą wg harmonogramu ustalonego przez firmę
odbierającą odpady raz na kwartał w zabudowie jednorodzinnej i raz w miesiącu
w zabudowie wielorodzinnej
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie 2 razy w roku
Poza wyznaczonymi terminami mieszkańcy we własnym zakresie (w ramach opłat za odpady) dostarczają
odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny do PSZOK-u przy ul. Komunalnej, chyba że zarząd
wspólnoty podejmie decyzję o dodatkowych odbiorach przez uprawnioną firmę, ponosząc koszty transportu.

PSZOK - Punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
Mieszkańcy, w ramach ponoszonych opłat
za odpady mogą przywozić tu m.in.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady budowlane i rozbiórkowe (opłata
powyżej 1 Mg), meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie i
akumulatory , resztki farb, lakierów i ich
opakowania oraz inne odpady
niebezpieczne, metale, przeterminowane
chemikalia i leki, igły i strzykawki,
makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania, bioodpady .
Przeterminowane leki można oddać
również do apteki

ul. Komunalna
Czynne :
poniedziałek – piątek: 7.00 – 17.00
sobota: 8.00 – 12.00
Tel. 89 670 90 26

Segregując pamiętaj o tym, aby:
 opróżnić zawartość opakowań przed wrzuceniem do pojemnika;
 zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do
pojemnika;
 sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy
z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.

