SEGREGACJA SIĘ OPŁACA
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie
posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze
zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując
odpady oszczędzamy zasoby naturalne takie jak wodę,
energię.
Z odpadów mogą powstać np., chusteczki
higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki,
kosze, torebki a nawet meble i ubrania.

Pamiętaj:
✔
✔
Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje
być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić
w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego
zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę
na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując
odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska
i zaoszczędzasz. Przepisy ustawy mówią, że opłata za
odpady nieposegregowane jest wyższa. Segregacja to czysty
zysk.

✔
✔

zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki
plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
wybierając się na zakupy zabierz ze sobą własne
torby wielokrotnego użycia, dzięki temu
ograniczysz zużycie foliowych reklamówek, a
przynosząc do domu torby foliowe, możesz
wykorzystać je, np. jako worki na śmieci,
zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić
z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości
(zobacz znak na opakowaniu),
do wycierania używaj ścierek i ręczników
wielokrotnego użycia zamiast papierowych
ręczników.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI W ZAKRESIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są zobowiązani do
segregowania odpadów komunalnych nadających się do recyklingu. W przypadku niewywiązania się z zadeklarowanej
selektywnej zbiórki, odpady zostaną odebrane jako zmieszane zgodnie z harmonogramem dla odpadów zmieszanych
i zostanie wszczęte postępowanie w sprawie naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, która wynosi od stycznia 2018r. 16,36 zł za osobę.

UWAGA!!!
Drodzy Mieszkańcy segregacja dotyczy również materiałów budowlanych i rozbiórkowych.
Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo –
budowlanych w ilości do 3Mg (ton) rocznie, mieszkaniec może dostarczyć we własnym zakresie do wyznaczonego
Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Stacji Przeładunkowej
Odpadów Komunalnych w Robitach lub zgłosić do odbioru podczas organizowanej zbiórki według harmonogramu dwa
razy w roku.

Materiały budowlane i rozbiórkowe należy segregować według poniżej podanych kodów.

MATERIAŁY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

➢

czysty gruz

zmieszany gruz

(kod 17 01 01)

(kod 17 01 07)

odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów.

➢

zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia (np. muszla,
umywalka).

zmieszane odpady z betonu,
remontów i demontażu
(kod 17 09 04)
➢
➢
➢
➢
➢

tapety, okleina, papa w małych
ilościach,
drewno, szkło okienne, styropian,
materiały izolacyjne,
opakowania np. po farbach,
silikonach,
wykładziny podłogowe.

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
wrzucamy
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

nie wrzucamy
➢

plastikowe butelki, pojemniczki (np. po jogurtach, kefirach),
plastikowe opakowania po owocach i warzywach,
folia, woreczki, reklamówki, folia aluminiowa,
plastikowe opakowania po środkach czystości,
plastikowe doniczki,
kartony po napojach i płynnej żywności,
aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach, zakrętki, kapsle,
styropian opakowaniowy,
drobny złom żelazny, metale kolorowe.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

tworzyw piankowych, styropianu budowlanego, wełny
mineralnej,
artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego z
innymi materiałami,
zabawek wykonanych z trwale połączonych kilku surowców,
opakowań po środkach ochrony roślin,
butelek po olejach silnikowych i smarach,
tłustych pojemników i butelek z tworzyw sztucznych,
strzykawek i innych tworzyw pochodzenia medycznego,
butelek i pojemników z zawartością.

SZKŁO
wrzucamy
➢
➢
➢

nie wrzucamy
➢
➢
➢
➢
➢

butelki i słoiki szklane,
stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych,
szklane opakowania po kosmetykach.

zakrętek, przykrywek, kapsli, korków,
ceramiki i porcelany,
naczyń żaroodpornych,
luster, szyb okiennych i samochodowych,
żarówek, lamp neonowych i halogenowych.

PAPIER
wrzucamy
➢
➢
➢
➢
➢

nie wrzucamy
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

gazety, magazyny, książki, zeszyty,
kartony złożone, tektura
papierowe torebki,
papier pakowy,
papier szkolny.

papier powlekany folią i kalką,
tapet, zdjęć,
papieru mokrego lub tłustego np. po maśle,
pieluszek jednorazowych, zużytych chusteczek higienicznych,
papierowych naczyń jednorazowych,
kartonów po mleku i napojach,
worków po materiałach budowlanych.

BIO
wrzucamy
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

nie wrzucamy

odpady po owocach i warzywach,
resztki jedzenia natury roślinnej,
fusy po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym,
stary chleb,
skorupki jajek,
łupiny orzechów,
zwiędłe kwiaty,
trawę, chwasty, liście, ścięte gałązki drzew i krzewów,
ziemię po kwiatach doniczkowych,
owoce spadłe z drzew.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zepsutej żywności,
mięsa i kości,
resztek jedzenia w płynie,
odchodów zwierzęcych,
podściółki dla zwierząt domowych,
popiołu z kominka lub pieca,
papierosów i niedopałków,
pełnych woreczków z odkurzacza,
zmiotek ulicznych,
leków.

ODPADY NIEBEZPIECZNE
rodzaje odpadów

gdzie dostarczać/wrzucać

➢
➢
➢
➢
➢

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
chemikalia, środki ochrony roślin,
żarówki, świetlówki, lampy neonowe,
zużyte oleje.

Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych:
➢ ul. Strażacka (800-1000),
➢ ul. Spółdzielcza (1030-1230),
➢ ul. Sprzymierzonych (1300-1500),
➢ Stacja Przeładunkowa w Robitach (pn-pt 700-1500).

➢

przeterminowane leki.

Pojemniki na przeterminowane leki w aptekach na terenie miasta:
➢ „Zamkowa” ul. Władysława Jagiełły 27,
➢ „Pasłęcka” pl. Grunwaldzki 6,
➢ „Verbena” ul. Władysława Jagiełły 24,
➢ „Ogrodowa” ul. Ogrodowa 15A,
➢ „Samo Zdrowie” ul. Kopernika 24A,
➢ „Pod Lwem” ul. 3 Maja 60.

