STOP ODPADOM, STOP PLASTIKOWI
Ceramika nie nadaje się do recyklingu. Nie wyrzucaj potłuczonych kubków
i talerzy do pojemnika na szkło. Wrzuć je do pojemnika na pozostałości po
segregacji .
Mycie butelek i słoików ze szkła nie jest konieczne. Ważne jest jednak usunięcie
resztek napojów i żywności z butelek i słoików przed ich wyrzuceniem.
Unikaj stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych.
Przed wyrzucaniem zgniataj plastikowe butelki, kartony i puszki. Usuń resztki
napojów z butelek i innych opakowań przed ich wyrzuceniem. Mycie opakowań
z tworzyw sztucznych nie jest konieczne.
Styropianowa tacka rozkłada się ok. 500 lat. Jeżeli kupujesz obiad na wynos, weź
ze sobą opakowanie wielokrotnego użytku.
Foliowa torba rozkłada się ok. 300 lat. Na zakupy zawsze zabieraj własną torbę
wielokrotnego użytku.
Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na odpady. Zanieś je do
wyznaczonych aptek na terenie gminy lub oddaj do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów ( PSZOK).
Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i AGD oddaj do
PSZOK-u lub przy zakupie nowego sprzętu do sklepu ze sprzętem
elektronicznym. Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy żrące oraz inne substancje
niebezpieczne muszą zostać w odpowiedni sposób zneutralizowane.
W przeciwnym razie zatrują wodę i glebę.
Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. Nie
wyrzucaj baterii do kosza. Oddawaj je w do PSZOK-u, wrzuć do specjalnego
pojemnika w sklepach lub punktu zbiórki baterii.

Szanowni Mieszkańcy,
we wrześniu ubiegłego roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na wszystkie
gminy obowiązek wprowadzenia wielu zmian w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi.
Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowiązek selektywnego
zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowa stawka opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, której wysokość wynika z coraz
większych wydatków związanych z usuwaniem odpadów.
Od czerwca Gmina nie będzie rozliczana za wywóz i zagospodarowanie
odpadów według ryczałtu. Wysokość miesięcznie ponoszonej opłaty będzie
wyliczona na podstawie ilości ton odpadów zebranych od mieszkańców. Za
każdą tonę będziemy musieli zapłacić, w zależności od rodzaju zebranych
odpadów.
Każdy mieszkaniec oprócz obowiązku selektywnej zbiórki powinien więc
podjąć działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów.
 ograniczaj ilość wytwarzanych odpadów
 segreguj odpady, to obowiązek
 ograniczaj zakup produktów jednorazowego użytku
 kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych
 nie marnuj żywności, świadomie planuj zakup artykułów żywnościowych
 unikaj korzystania z jednorazowych, plastikowych toreb i opakowań
 zagospodarowuj zielone odpady w kompostowniach przydomowych
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•butelki po napojach;
•opakowania po chemii
gospodarczej
(np. szamponach,
proszkach, płynach do mycia naczyń
itp.);
• plastikowe opakowania po
produktach spożywczych,
•plastikowe zakrętki;
•plastikowe torebki, worki,
reklamówki
i inne folie;
•plastikowe koszyczki po owocach
i innych produktach;
•aluminiowe puszki po napojach i
sokach;
•puszki z blachy stalowej po żywności
( konserwy);
•złom żelazny i metale kolorowe;
metalowe kapsle z butelek, zakrętki
słoików i innych pojemników;
•folia aluminiowa
• kartoniki po mleku i napojachwielomateriałowe odpady
opakowaniowe

• butelki i słoiki po
napojach i żywności;
• butelki po napojach
alkoholowych;
• szklane opakowania po napojach

• opakowania
z papieru i tektury;
• gazety, czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy,
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy

• drobne gałęzie
drzew i krzewów;
• liście, kwiaty;
• skoszoną trawę;
• trociny, korę drzew;
•resztki owoców i warzyw

ZGNIEĆ TWORZYWA SZTUCZNE
PRZED WRZUCENIEM
NIE WRZUCAMY
• strzykawek, wenflonów i innych
materiałów medycznych;
•odpadów budowlanych i
rozbiórkowych;
•zanieczyszczonych i mokrych folii;
•nieopróżnionych opakowań po
lekach, farbach ,olejach i lakierach;
•zużytych baterii i akumulatorów;
•zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

NIE WRZUCAMY
• szkła stołowego- żaroodpornego;
• ceramiki, doniczek;
•zniczy z zawartością wosku;
•żarówek i świetlówek;
•szkła kryształowego;
•reflektorów;
•nieopróżnionych opakowań po
lekach,
olejach, rozpuszczalnikach;
•termometrów i strzykawek;
•monitorów i lamp telewizyjnych;
•szyb okiennych i zbrojonych;
•szyb samochodowych;
•luster i witraży;
•fajansu i porcelany;
•innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

NIE WRZUCAMY
• papieru powlekanego folią i kalką;
•kartonów po mleku i napojach;
• artykułów higienicznych np.
pampersów, chusteczek
higienicznych, ręczników
papierowych;
•worków po nawozach, cemencie
i innych materiałach budowlanych;
•tapet;
•papieru termicznego
np. paragonów, biletów;
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

NIE WRZUCAMY
• kości zwierząt;
• mięsa i padliny zwierząt;
• oleju jadalnego;
• płyt wiórowych i MDF;
•leków;
•odchodów zwierząt;
•popiołu z węgla kamiennego;
•innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

- pozostałości po segregacji należy wrzucać wszystkie
odpady, których nie można
odzyskać i które nie powinny
trafić do pozostałych
pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów

