Nie wyrzucaj jak leci
Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego
każdy płaci za ich odbiór i zagospodarowanie.

Chcąc ułatwić selektywną zbiórkę odpadów w gminach
Związku Międzygminnego „Czysty Region” wprowadzony został
uproszczony system segregacji śmieci. W zależności od typu zabudowy
selektywna zbiórka odbywa się w systemie pojemnikowym lub workowym.
Oto schemat prezentujący pojemniki lub worki i ich przeznaczenie.
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UWAGA!

puste, zgniecione bez nakrętek
butelki plastikowe po napojach
(np. typu PET), puste opakowania plastikowe po ksmetykach
i środkach czystości, opróżnione plastikowe opakowania
po żywności (np. po jogrtach,
serkach, kefirach, margarynach), plastikowe i metalowe
zakrętki, woreczki i torebki
z tworzyw sztucznych, opróżnione puszki po konserwach i napojach, gazety, książki,
katalogi, zeszyty, papierowe
torby i worki, zgniecione kartony i tekturę oraz zrobione z nich
opakowania, opróżnione i puste
kartoniki po sokach i po mleku,
opakowania tekturowe po lekach bez zawartości, opakowania wielomateriałowe (tzw.
tetra pack).

Nie wrzucamy!

Butelek po olejach spożywczych, samochodowych, smarach, styropianu, gumy, puszek
po farbach, baterii, sprzętu
AGD, opakowań po aerozolach,
opakowań po lekach wraz z zawartością, opakowań po środkach
chwastobójczych
i owadobójczych, tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle,
margarynie, twarogu), kalki,
papieru termicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek,
pieluch), zużytych papierowych
ręczników, ubrań, ręczników,
ściereczek i szmatek.

– OPRÓŻNIONE:
butelki i słoiki szklane
po napojach i
żywności, butelki po
napojach
alkoholowych,
szklane opakowania
po kosmetykach.

Nie wrzucamy!

Porcelany i ceramiki,
doniczek, żarówek
i reflektorów,
izolatorów, szkła
stołowego, szkła
okularowego, szkła
żaroodpornego,
fajansu, ekranów i
lamp telewizyjnych,
luster i szyb.

UWAGA!

Jeśli zbiórka szkła
prowadzona
jest w systemie
workowym, stłuczkę
szklaną należy
wrzucać do czarnego,
ciemnoszarego
lub metalicznego
pojemnika.

Od 1 maja do 31 października
do pojemnika wrzucane
są tylko odpady biodegradowalne
w zabudowie jednorodzinnej

Wrzucamy:

liście, trawę, rozdrobnione gałęzie,
kwiaty.

Nie wrzucamy!

Resztek kuchennych z ryb i mięs,
roślinnych odpadów kuchennych
(np. resztki z owoców i warzyw,
obierki), odchodów zwierzęcych,
roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi,
wirusowymi, torebek z herbaty.
UWAGA!
Od 1 listopada do 30 kwietnia
do pojemnika na odpady
biodegradowalne wrzucamy tylko
wystudzony popiół paleniskowy.

Wrzucamy:

CZARNY,
CIEMNOSZARY
lub METALICZNY
POJEMNIK
ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy pozostałości, które nie nadają
siędowysegregowania np.:butelki po olejach spożywczych, styropian opakowaniowy, gumy, opakowania po aerozolach,
zatłuszczone opakowania po żywności (np.
maśle i margarynach), tłusty i zabrudzony
papier, kalki, papier termiczny i faksowy,
tapety, ubrania, ręczniki, ściereczki
i szmatki, odchody zwierząt domowych,
płyty CD/DVD, kasety, odpady higieniczne
(np. waciki, podpaski, pieluchy), zużyte
papierowe ręczniki, wystudzony popiół paleniskowy (od 1 maja do 31 października
i od 1 listopada do 30 kwietnia w przypadku przekroczenia zadeklarowanej pojemności brązowego pojemnika), porcelanę
i ceramikę, doniczki, szkło stołowe, okularowe, żaroodporne, fajans, lustra i szyby,
odpady kuchenne (m. in. obierki, mięso
i ryby), znicze.

wystudzony popiół paleniskowy.

UWAGA!

Nie wrzucamy!

W okresie
od 1 listopada do 30 kwietnia
w zabudowie jednorodzinnej odpady
biodegradowalne wrzucamy
do pojemnika
na odpady zmieszane.

liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi,
kwiatów.
W zabudowie wielorodzinnej
odpady biodegradowalne
gromadzimy w workach:
od 1 maja do 31 października.

W przypadku nieruchomości jednorodzinnych wyposażonych we własne kompostowniki,
odpady biodegradowalne można zagospodarować we własnym zakresie i zrezygnować z brązowego pojemnika.
W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, każdy zarządca nieruchomości, spółdzielnia lub właściciel lokali,
jeżeli zarząd nie został wybrany, będzie mógł zbierać odpady biodegradowalne
w workach od 1 maja do 31 października. Wiąże się to jednak ze złożeniem zmiany deklaracji.

ELEKTROŚMIECI czyli zużyty sprzet
elektryczny i elektroniczny

21 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zuzytym sprzęcie elektronicznym (Dz.U. nr 180,
poz.1495), zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemnika na odpady komunalne, lasu lub innego nieodpowiedniego
miejsca grozi grzywną nawet do 5.000 zł. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, czyli każdy mieszkaniec,
zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu - zbierającemu sprzęt elektryczny i leketroniczny.

Co zrobić ze starym, zużytym sprzetem?

Zużyty sprzęt możemy oddać bezpłatnie:
- w sklepie, w którym kupujemy nowy sprżet tego samego rodzaju na zasadzie sztuka za sztukę,
- w punkcie serwisowym jeżeli nie da się naprawić sprzętu lub jeżeli jego naprawa jest nieopłacalna,
- w ramach zbiórki akcyjnej dwa razy do roku sprzed posesji w terminie ustalonym w harmonogramie,
w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych organizowanego zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym na stronoie internetowej Związku.

Nie wiesz co zrobić ze starą lodówką, zamrażarką, pralką, zmywarką czy komputerem?
Zupełnie za darmo! Zgłoś darmowy odbiór sprzętu.
Duże elektrośmieci zostaną odebrane spod Twojego domu!
ZADZWOŃ: 519 572 371

- specjaliści z ﬁrmy P.T.H. Technika w Gliwicach umówią się z Tobą na odbiór elektrośmieci

Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe, dlatego warto segregować!
Zanim wyrzucisz:

- opróżnij opakowanie z resztek zawartości,
- zgnieć puszki, kartony i butelki plas)kowe,
- usuń nakrętki z butelek plas)kowych i słoików,
- nie rozbijaj szklanych butelek i słoików

Informujemy, że niepotrzebną odzież zaleca się przekazywać jednostkom zajmującym się pomocą osobom potrzebującym oraz do
usytuowanych na terenie gminy specjalnych pojemników służących do zbiórki odzieży używanej. W przypadku zniszczonej odzieży
mozna ją wrzucić do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszzanych odpadów komunalnych.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. MPSZOK

Do czasu powstania stacjonarnych Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na terenie Związku funkcjonowały będą Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. MPSZOK-i organizowane są przez
wykonawców odbierających odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości
z gmin członkowskich należących do Związku.
W wyznaczonym harmonogramie MPSZOK-a dniu, w godzinach od 8.00 do 16 są przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców następujące
odpady (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

» surowce (tzw. „suche”)
» szkło opakowaniowe
» odpady biodegradowalne
» przeterminowane leki
» chemikalia
» zużyte baterie i akumulatory
» zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
» meble i inne odpady wielkogabarytowe
» zużyte opony samochodowe o średnicy nie
przekraczającej 56 cm
» odpady budowlane i rozbiórkowe
(300 kg na mieszkańca / rok).

Zbiórkaakcyjna
Każdy mieszkaniec dwa razy do roku może oddać bezpłatnie w ramach zbiórki
akcyjnej takie odpady jak:
» odpady wielkogabarytowe
» zużyty sprzęt RTV/ AGD
» zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm (do 22 cali)
» Odpady należy wystawić w zabudowie jednorodzinnej – przed posesja, natomiastwzabudowiewielorodzinnej–przywiatachśmietnikowych,najpóźniejwdniu
wywozu do godziny 6 rano.

UWAGA!

PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE
ZA OKAZANIEM DOWODU

OSOBISTEGO I OSTATNIEGO DOWODU

WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów

komunalnych zmieszanych.
Odpady dostarczone na MPSZOK-a
muszą być posegregowane i nie mogą
być zanieczyszczone innymi odpadami.

Upewnij się przed wystawieniem odpadów czy dany odpad będzie
tak zaklasyfikowany, aby nie zanieczyszczać terenów wokół
altan śmietnikowych lub terenów wokół swojej posesji.
Ponadto każdy mieszkaniec gminy jeśli nie ma możliwości
samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne
rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej
w Związku (na podstawie uchwały nr XXXV / 41/13 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi).

