NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE STRZYŻEWICE

PAPIER
SZKŁO

WRZUCAMY:
 butelki po napojach
 plastikowe zakrętki
 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
 opakowania po produktach spożywczych
 kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe
odpady opakowaniowe
 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np.
proszkach, szamponach, płynach do mycia naczyń, itp.)
 plastikowe torebki, worki, reklamówki inne folie
 puszki po napojach i sokach
 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
 folię aluminiową
 złom żelazny i metale kolorowe
 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych
pojemników

ODPADY BIO

WRZUCAMY:
 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 butelki po napojach alkoholowych
 szklane opakowania po kosmetykach

WRZUCAMY:
 owoce, warzywa, itp.
 gałęzie drzew i krzewów
 skoszoną trawę, liście, kwiaty
 trociny i korę drzew

ODPADY
ZMIESZANE

WRZUCAMY:
 opakowania z papieru lub tektury
 gazety i czasopisma
 katalogi, prospekty, foldery
 papier szkolny i biurowy
 zeszyty i książki
 torebki papierowe
 papier pakowy

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

Gmina Strzyżewice wprowadza od 1 stycznia 2018 r. nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które należy zbierać selektywnie w następujący
sposób:

Do pojemnika na odpady zmieszane WRZUCAMY
wszystkie odpady, które nie nadają się do wrzucania do
worków z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi,
do kompostowania lub do dostarczenia do PSZOK-u – tj.
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
recyklingu.

NIE WRZUCAMY:
 papieru powlekanego folią i kalka
 tapet
 kartonów po mleku i napojach
 pieluch jednorazowych i podpasek
 pampersów i podkładek
 worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
NIE WRZUCAMY:
 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
 szkła kryształowego
 szkła stołowego - żaroodpornego
 zniczy z zawartością wosku
 żarówek i świetlówek
 reflektorów
 nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach
 luster i witraży
 szyb samochodowych, okiennych i zbrojonych
 monitorów i lamp telewizyjnych
 termometrów i strzykawek
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

NIE WRZUCAMY:
 strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych
 zużytych baterii i akumulatorów
 nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach
 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

NIE WRZUCAMY:
 kości zwierząt
 mięsa i padliny zwierząt
 oleju jadalnego
 popiołu z węgla kamiennego
 leków
 drewna impregnowanego
 płyt wiórowych i MDF
 odchodów zwierząt
 innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
NIE WRZUCAMY odpadów niebezpiecznych (w pojemniku na zmieszane
odpady komunalne nie wolno umieszczać odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.
Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W PIOTROWICACH
Informujemy, że PSZOK działający na terenie oczyszczalni ścieków w Piotrowicach przyjmuje odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców gminy Strzyżewice, w ramach ponoszonej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wg złożonej deklaracji. Odpady powinny być dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z podziałem na frakcje.
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą
z nieruchomości niezamieszkałych.
Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
Każdy piątek od 1000 do 1400 (za wyjątkiem świąt).

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
2) przeterminowane leki,
3) chemikalia,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków, wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe
w gospodarstwie domowym), nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych,
8) zużyte opony,
9) popiół.
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