Od 1 kwietnia 2020 roku zostanie wprowadzona obowiązkowa segregacja na 5 frakcji „U ŹRÓDŁA”
Przed zmianą były zbierane razem jako ODPADY SUCHE

 WRZUCAJ!
Puste butelki po napojach
(zgniecione), puste opakowania
z tworzyw sztucznych, puste
opakowania wielomateriałowe
np. kartony po mleku (zgniecione),
plastikowe torby, worki, reklamówki
i inne folie niezabrudzone, metale
kolorowe (puszki po napojach
i konserwach), niezabrudzoną folię
aluminiową, zabawki (tworzywo
sztuczne, o ile nie są wykonane
z trwale połączonych kilku
surowców)
 NIE WRZUCAJ!
Butelek i pojemników z ich
zawartością, zużytych art.
Medycznych, części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek, pojemników po farbach
i lakierach, zużytego sprzętu
elektrycznego i AGD, tworzyw
piankowych, gum, silikonów

Pozostałości po segregacji należy wrzucać do pojemnika

 WRZUCAJ!
Opakowania z papieru, kartonu,
tektury (także falistą), gazety,
czasopisma, katalogi, ulotki,
papier, zadrukowane kartki,
książki i zeszyty, torebki i worki
papierowe, papier pakowy

 WRZUCAJ!
Czyste opakowania szklane,
butelki, słoiki, flakony,
opakowania szklane
bez zawartości

 NIE WRZUCAJ!

Ceramiki, doniczek, porcelany,
kryształów, szkła
żaroodpornego, żarówek
i świetlówek, reflektorów,
opakowań
po rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych, luster, szyb
samochodowych, okiennych,
termometrów, stłuczki szklanej

Papieru mocno zabrudzonego
lub zatłuszczonego, papieru
lakierowanego i powleczonego
folią, kartonów po mleku
i napojach, pieluch
jednorazowych i podpasek,
zużytych ręczników kuchennych
i chusteczek higienicznych,
papierowych worków
po nawozach, cemencie i innych
mat. budowlanych, tapet, ubrań

 NIE WRZUCAJ!

 WRZUCAJ!
Odpadki warzywne i owocowe,
drobne gałązki drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew, resztki
jedzenia (bez mięs)

 NIE WRZUCAJ!
Kości zwierząt, resztek mięsa,
worków foliowych, odchodów
zwierząt, drewna
impregnowanego, płyt
wiórowych i MDF, ziemi
i kamieni
UWAGA!!!
W pojemniki koloru brązowego
z napisem „BIO” wyposażone
zostaną nieruchomości
zamieszkałe na terenie
Gminy Wieruszów
jeśli właściciel nieruchomości
zadeklaruje brak przydomowego
kompostownika

 WRZUCAJ!
Zużyte środki higieny osobistej,
zatłuszczony papier/folię,
odchody zwierząt domowych,
szkło stołowe, skórę, gumę, worki
od odkurzacza, papierosy, pędzle,
pisaki i długopisy, suchy
i nie gorący popiół

 NIE WRZUCAJ!
Materiałów budowlanych
i rozbiórkowych, odpadów
wielkogabarytowych, baterii,
sprzętu elektronicznego
oraz elektrycznego, opakowań
po farbach, lakierach, opakowań
po środkach ochrony roślin

DO CZASU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI PROSIMY O SEGREGOWNIE I WYSTAWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WORKACH

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK
Nadwyżkę odpadów należy oddawać, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, na PSZOK we własnym zakresie. Punkt zlokalizowany jest na terenie
składowiska odpadów w Teklinowie.
PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Wieruszów po okazaniu
następujących dokumentów:
- ostatniego dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby oddającej odpady.
Odpady są przyjmowane: we wtorki, środy, czwartki od 900 do 1600
w ostatnią sobotę miesiąca od 900 do 1400
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz nie mogą być zmieszane
i zanieczyszczone innymi odpadami.
Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK:
- papier,
- metal,
-tworzywa sztuczne,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- odpady zielone (liście, gałęzie),
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 2m3 w ciągu roku),
- zużyte opony,
- odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, szczególnie igieł i strzykawek,
- odpady z tekstyliów i odzieży .
PSZOK nie przyjmuje:
- bioodpadów,
- odpadów zawierających azbest,
- szyb samochodowych,
- szkła zbrojonego i hartowanego,
- części samochodowych.
Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach.
Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych, w
punktach handlowych prowadzących sprzedaż w zakresie wymiany baterii.

Dodatkowe informacje :
Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, pokój 72, tel. 62 78 32 634
www.wieruszow.pl, zakładka: Gospodarka Odpadami
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Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto chronisz środowisko poprzez ograniczenie ilości
odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji
(nawet o 60%), ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych,
produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na
obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku
aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy
papierze i 30% w przypadku szkła!
Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu
rzadziej musisz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie wożą powietrza.
Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj je do
odpowiednich pojemników.
Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu
surowca, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie
opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją
suchą, zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca (np. papier), uniemożliwiając jego przetworzenie!
Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca
(nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później
wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy
sobie to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
Nie wrzucaj do pojemników do segregacji potłuczonych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła niż
to, z którego zrobione są opakowania szklane. Zanieczyszczenie opakowań ze szkła m. in. słoików, butelek,
flakonów poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować brak możliwości przetworzenia tego
surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek
higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami
oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
Źródło: EKO-REGION

Konsekwencje za brak segregacji odpadów
W przypadku niedopełnienia obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
pracownik UM w Wieruszowie wraz z przedstawicielem Wykonawcy dokonają sprawdzenia
i sporządzą protokół. Na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości nie niższej
niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy
(art. 6k ust. 3 i art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ).
Kara zostanie nałożona w drodze decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

