Zasady segregacji odpadów komunalnych
w Gminie Wąpielsk
Szanowni Państwo!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowaliśmy ulotkę o zasadach
segregacji odpadów komunalnych. Ze złożonych przez mieszkańców gminy Wąpielsk deklaracji
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami wynika, że ponad 90 % mieszkańców zadeklarowało chęć segregacji odpadów komunalnych. Aby móc prowadzić segregację firma wyłoniona
w przetargu będzie dostarczać bezpłatnie worki:

•
•
•
•

worki koloru ŻÓŁTEGO do PLASTIKU
worki koloru NIEBIESKIEGO do PAPIERU
worki koloru ZIELONEGO do SZKŁA
worki koloru BRĄZOWEGO do BIOODPADÓW

Przy każdym odbiorze odpadów pracownicy firmy wywozowej pozostawią na posesji taką ilość
worków do segregacji jaka została wystawiona do odbioru. Mieszkańcy gminy otrzymają także
od firmy wywozowej harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości.
Właściciel nieruchomości chcący segregować odpady komunalne może zamiast worków
do segregacji wyposażyć nieruchomość na własny koszt w pojemniki o odpowiednich kolorach.

Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów
PLASTIK, TWORZYWA SZTUCZNE,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL

PAPIER

K

PAPIER

PLASTI

Co wrzucamy?
•
•
•
•
•
•

puste butelki po napojach
puste butelki plastikowe po kosmetykach i chemii
gospodarczej (po płynie do naczyń, kąpieli, prania,
po szamponach itd.)
plastikowe worki, reklamówki, zakrętki plastikowe
plastikowe koszyki po owocach
puszki po napojach, puszki po konserwach, kapsle,
drobny złom metali kolorowych
opakowania wielomateriałowe np. kartony po sokach
i mleku

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•
•
•

opakowań po aerozolach,
opakowań po olejach, smarach, puszek i pojemników
po farbach i lakierach
opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych
opakowań po lekach
zabawek, baterii
styropianu i innych tworzyw piankowych
sprzętu AGD
UWAGA!
Zanim wrzucisz opróżnij opakowania z resztek
produktów, odkręć nakrętki, zgnieć butelkę
i puszkę, staraj się wypłukać opakowania.

SZKŁO

gazety, czasopisma, katalogi
książki,
papier szkolny i biurowy, koperty
pudełka kartonowe i tekturowe
tektura, worki papierowe

•
•

opakowań typu TetraPak (po mleku, sokach)
opakowań z zawartością np. żywnością
worków po cemencie, wapnie, tapet
kalki, papieru technicznego i faksowego
artykułów i papierów higienicznych (pampersy,
waciki)
lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów
reklamowych
papieru zamokłego, natłuszczonego
UWAGA!
Postaraj się usunąć wszystkie niepapierowe
elementy, składaj kartony, aby zajmowały
jak najmniej miejsca.

BIOOD

Co wrzucamy?
•
•

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•

PADY

KIŁEOR
ZP
PSA

Co wrzucamy?
•
•
•
•
•

ODPADY BIODEGRADOWALNE

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•
•

szkła płaskiego (szyb, luster, szyb samochodowych,
szkła zbrojonego)
szkła okularowego
żarówek, świetlówek, kineskopów
naczyń żaroodpornych, szkła kryształowego
ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek,
talerzy

Co wrzucamy?
„odpady kuchenne”:
• resztki żywności
• przeterminowaną żywność
• obierki z owoców i warzyw
• skorupki jaj
„odpady zielone”:
• ścięte trawy
• liście
• ścięte gałązki drzew i krzewów

NIE WRZUCAMY
•
•

resztek mięs i kości
odchodów zwierzęcych

UWAGA!
Zdejmij nakrętki, kapsle, korki i opróżnij wyrzucane
przedmioty, staraj się nie stłuc wyrzucanego szkła.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Wąpielsk do segregacji odpadów

Co wrzucamy?

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE

SZANE

Wszystkie odpady pozostałe po segregacji:
popioły, kości, zanieczyszczone plastikowe i szklane
opakowania po żywności, buteliki po oleju , lustra,
ceramikę, porcelanę, talerze, doniczki ceramiczne,
worki po cemencie i wapnie, kalki, tapety, odpady
higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy), styropian
i tworzywa piankowe, pojemniki po lakierach do włosów, dezodorantach, zabawki

Y ZMIE
ODPAD

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz AGD
baterii, świetlówek
zużytych opon
przeterminowanych lekarstw

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Samodzielnie dostarczasz:
•
przeterminowane leki i chemikalia
•
zużyte baterie i akumulatory
•
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•
zużyte opony
•
meble i inne odpady wielogabarytowe
•
tekstylia
•
odpady zielone
•
drobne odpady budowlane i rozbiórkowe (po robotach na które nie jest wymagane pozwolenie):
• szkło
• tworzywa sztuczne
• papier

W następnej ulotce poinformujemy Państwa międzyinymi o terminach funkcjonowania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, o tym jak i gdzie będzie można dokonać opłaty
za odebrane odpady oraz jaka firma wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

