ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBLEWO

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ?
SUROWCE
TU WRZUCAJ


opakowania
z
tworzyw
sztucznych
i
opakowania
wielomateriałowe - takie jak: opakowania po produktach
spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie,
doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian
opakowaniowy, itp.,
makulaturę - gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu,
opakowania papierowe, tektura, itp.,
tekstylia, odzież,
szkło opakowaniowe - takie jak: butelki, słoiki, itp.,
metale - takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe
po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i
butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki,
narzędzia, drobny złom, itp.






TU NIE WRZUCAJ




strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych
odpadów remontowych i rozbiórkowych, np. styropianu
budowlanego, szyb okiennych
nie opróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach

BIO

ZMIESZANE

TU WRZUCAJ

TU WRZUCAJ

tylko odpady BIODEGRADOWALNE

odpady pozostałe po segregacji na „BIO” i „SUROWCE”,
w szczególności:



odpady tzw. kuchenne frakcji stałej powstające w
gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia
zwierzęcego), takie jak: pozostałości potraw i produktów resztki warzyw i owoców, itp.,
odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz
terenów zielonych, takie jak:, trawa, chwasty, liście,
pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., a także
rośliny domowe - kwiaty cięte, doniczkowe itp.



TU NIE WRZUCAJ








kości zwierząt
mięsa i padliny zwierząt
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i MDF
odchodów zwierząt
popiołu
ziemi i kamieni



odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są
opakowaniami, ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze,
doniczki), popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe,
powstające w gospodarstwie domowym odpady kuchenne
frakcji stałej pochodzenia zwierzęcego

TU NIE WRZUCAJ





odpadów podlegających obowiązkowi segregacji
odpadów niebezpiecznych
odpadów remontowo-budowlanych
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

UWAGA
Przed wrzuceniem opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij
nakrętki, zgnieć plastikową butelkę, karton i puszkę.

Odpady BIO należy wrzucać luzem, bez opakowań foliowych. Jeśli
masz możliwość – kompostuj – uzyskasz dobry nawóz organiczny dla
roślin.

W przypadku gdy na nieruchomości, która zbiera odpady w sposób
selektywny stwierdzi się w pojemniku na odpady zmieszane odpady
surowce, bio, budowlane lub niebezpieczne – fakt ten zgłoszony
zostanie do Urzędu Gminy w celu naliczenia wyższej opłaty.
Jednocześnie odpady źle posegregowane nie zostaną odebrane.
Mieszkaniec jest zobowiązany do posortowania odpadów we
właściwy sposób przed kolejnym odbiorem.

PAMIĘTAJ - NIEPRAWIDŁOWO SEGREGUJĄC ODPADY ZAPŁACISZ WIĘCEJ!

PSZOK PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH Stary Las 9 (teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych) czynny: dni robocze 7:00 do 20:00 tel. 58 530 07 99
W ramach uiszczonej opłaty za odpady mieszkaniec z nieruchomości zamieszkałej może
samodzielnie dostarczyć odpady tj.:








szkło
papier i tektura
metale
tworzywa sztuczne
opakowania
wielomateriałowe
bioodpady
zużyte opony samochodowe







meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odpady niebezpieczne: baterie i akumulatory,
chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki
ochrony roślin, rozpuszczalniki, środki czyszczące,
zbiorniki po aerozolach, świetlówki, termometry,
zyżyte kartridże i tonery, przepracowane oleje itp.)
odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (do 1
m3 w ramach opłaty, zaś powyżej tej ilości odpłatnie
na zasadach obowiązujących w PSZOK)

BATERIE – mieszkańcy mają możliwość wyrzucenia zużytych baterii do specjalnych
pojemników na baterie, które są zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy oraz w szkołach
i przedszkolach

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
ODPADY NIEBEZPIECZNE
– odbiór 1 x w roku według harmonogramu tzw. „WYSTAWKA”:
ODBIERZEMY:






meble i inne odpady wielkogabarytowe np. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki
dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony
odpady elektryczne i elektroniczne, tj. sprzęt AGD (artykuły gospodarstwa
domowego), sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny,
sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe
odpady niebezpieczne: baterie i akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i
syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach,
opakowania po aerozolach, przeterminowane leki, zużyte opatrunki, itp. pochodzące z
gospodarstw domowych
opony samochodowe w ilości nie większej niż 4 sztuki rocznie z gospodarstwa
domowego

NIE ODBIERZEMY:




zdemontowanego, niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
odpadów remontowych i budowlanych, jak np. drzwi, okna, umywalki, brodziki itp.
części samochodowych, jak np. zderzaki, kokpity, fotele samochodowe itp.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWIĄZUJĄCA OD 01.01.2017 R.:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości
zamieszkałe

Nieruchomości
niezamieszkałe

Nieruchomości
letniskowe

ZMIESZANE

1 raz na 2 tygodnie

1 raz na 2 tygodnie

od 1 maja do 1 października
– 1 raz na 2 tygodnie, poza
w/w okresem 1 raz na
miesiąc

SUROWCE

1 raz na miesiąc

1 raz na miesiąc

1 raz na miesiąc

BIO

2 razy w miesiącu, od 1
listopada do 31 marca 1 raz
na miesiąc, na bieżąco w
PSZOK

2 razy w miesiącu, od 1
listopada do 31 marca 1 raz
na miesiąc, na bieżąco w
PSZOK

na bieżąco w PSZOK

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE,
ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I
ELEKTRONICZNY,
ODPADY
NIEBEZPIECZNE

1 raz w roku, na bieżąco w
PSZOK

na zasadach obowiązujących w PSZOK w Starym Lesie

ODPADY
ROZBIÓRKOWE I
BUDOWLANE

na bieżąco w PSZOK do 1
m3 w ramach opłaty

na zasadach obowiązujących w PSZOK w Starym Lesie

Wszelkich informacji na temat zasad gospodarki odpadami komunalnymi i sposobu wypełniania deklaracji
udzielają pracownicy ds. gospodarki odpadami w pok. 20 Urzędu Gminy Zblewo pod nr telefonu 58 588 45
67 wew. 42.

Harmonogram odbioru odpadów jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Zblewo www.zblewo.pl oraz
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych STAROM Sp. z o.o. www.starkom.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "STARKOM" Sp. z o.o. 83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22
tel. 58 562 30 67, fax 58 562 30 68
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VII Wydz. Gospodarczy
KRS nr 0000036960, NIP 592-020-31-58, REGON 190046500,
Kapitał zakładowy – 745000,00 zł

