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JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY

  

UWAGA!!! ODPADY OPAKOWANIOWE PRZED WRZUCENIEM DO WORKA NALEŻY
OPRÓŻNIĆ Z ZAWARTOŚCI I UMYĆ

        

POJEMNIK NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

  

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,

METAL

Worek żółty

  

TWORZYWA SZTUCZNE TYPU

„PET”
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Worek żółty

  

PAPIER I TEKTURA

Worek niebieski

  

SZKŁO KOLOROWE I BEZBARWNE

Worek zielony

  
    

WRZUCAMY:

Odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym, za wyjątkiem odpadów komunalnych przeznaczonych do segregacji, m.in.
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- pampersy,

- popiół z palenisk domowych ( z wyjątkiem gorącego),

- resztki po jedzeniu

- papier po maśle, margarynie

NIE WRZUCAMY:

Lekarstw, baterii, farb, akumulatorów, lakierów, chemikaliów, środków i opakowań po środkach ochrony roślin, żarówek, świetlówek, odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowych i budowlanych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  

WRZUCAMY:

- puste plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości,

- plastikowe opakowania po żywności

( np. kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
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- folia ( reklamówki, woreczki foliowe),

- koszyczki po owocach,

- opakowania wielomateriałowe takie jak kartoniki po mleku, sokach, sosach i zupach w proszku,

- puszki po napojach, konserwach, karmie dla psów itp., kapsle, zakrętki

- drobny złom żelazny,

- metale kolorowe,

- plastikowe miski, tace, sztućce

- opakowania z tworzyw po chemii gospodarczej np. po szamponie, płynie do zmywania naczyń, detergentach,

NIE WRZUCAMY:

Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach i smarach, lekarstw i opakowań po lekach, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, gumy, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, farbach, baterii, opakowań po środkach ochrony roślin

  

WRZUCAMY:
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Puste butelki plastikowe po napojach tylko typu PET – najlepiej zgniecione

  

WRZUCAMY:

Niezabrudzone i niezatłuszczone:

- gazety, katalogi, prospekty,

- papier szkolny i biurowy,

- książki,

- torebki papierowe,

- papier pakowy,

- pudła kartonowe i tekturowe,

- tekturę

NIE WRZUCAMY:
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- opakowań pokrytych folia aluminiową takich jak opakowania po mleku, sokach, itp.

- zabrudzonego i tłustego papieru,

- papieru termicznego,

- odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch),

- tapet,

- worków po materiałach budowlanych

  

WRZUCAMY:

- puste butelki oraz słoiki szklane po napojach i żywności,

- butelki po napojach alkoholowych,

- szklane opakowania po kosmetykach
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NIE WRZUCAMY:

- szkła stołowego,

- fajansu, porcelany i ceramiki,

- luster, szkła okiennego,

- żarówek,

- lamp rtęciowych, neonowych, fluorescencyjnych,

- szkła żaroodpornego,

- doniczek,

-   ekranów i lamp telewizyjnych,

- szyb samochodowych,

- reflektorów
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ODPADY ZIELONE takie jak liście, trawa, kwiaty, resztki roślin ciętych doniczkowych, wióry z
drewna będzie można kompostować w przydomowych kompostownikach lub dostarczyć je do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kłodawie

  

W ramach opłaty gmina będzie wyposażać nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki – tylko
te nieruchomości które zadeklarują w deklaracji, że będą zbierać odpady w sposób selektywny.

  

W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, iż nie będzie zbierał odpadów w
sposób selektywny, to z nieruchomości odbierane będą tylko odpady zmieszane.

  

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kłodawa
odbierane będą nieograniczone ilości odpadów komunalnych – zmieszanych i selektywnie
zbieranych.

  

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

  

W punkcie tym zbierane będą takie rodzaje odpadów jak: Przeterminowane leki, odpady
zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, chemikalia i opakowania po chemikaliach( farby
lakiery, rozpuszczalniki kremy, smary, oleje itp.) odpady remontowe i budowlane. DO PUNKTU
MIESZKAŃCY DOWOŻĄ ODPADY WŁASNYM TRANSPORTEM

  

LOKALIZACJA PUNKTU: Kłodawa ul. Cegielniana 15, - siedziba Zarządu Budynków i Usług
Komunalnych w Kłodawie.
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GODZINY OTWARCIA PUNKTU: od poniedziałku do piątku w godzinie od 10.00 do 18.00 oraz
w sobotę od godziny 10.00 do 14.00.

  

W PUNKCIE NIE POBIERA SIĘ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT – mieszkańcy
zobowiązani są dostarczać w/w rodzaje odpadów do punktu w taki sposób aby można było
łatwo umieścić przywiezione odpady do odpowiednich pojemników - BEZ POTRZEBY
DOKONYWANIA SEGREGACJI ODPADÓW.

  

Sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów:

    
    1. a)Przeterminowane leki – można dowozić do pojemników rozstawionych w aptece
ELFARM przy Placu Wolności oraz w aptece w Lubońku,   
    2. b)Zużyte baterie – można dowozić do pojemników rozstawionych w Urzędzie Miasta i
Gminy w Kłodawie, w siedzibie OPS-u, siedzibie ZWiK , szkołach.   
    3. c)Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – można oddawać w punktach sprzedaży
detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.   
    4. d)Zużyte akumulatory – można oddawać w punktach sprzedaży detalicznej
akumulatorów,   

  

UWAGA!!!

  

ODPADY SELEKTYWNE ŹLE POSEGREGOWANE NIE BĘDA W DANYM MIESIĄCU
ODEBRANE.                                             ODPADY TE, JEŻEL ZOSTANĄ WŁAŚCICIWE
POSEGREGOWANE, BĘDĄ ODEBRANE W NASTĘPNYM MIESIĄCU.

  

  

Telefon do kontaktu: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie – 63 27 30 622, wew. 120
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