NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW od 1 stycznia 2019 roku
WOREK ŻÓŁTY

WOREK NIEBIESKI

WOREK ZIELONY

WOREK CZARNY

120 l

120 l

120 l

120 l

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

ODPADY NIESEGREGOWALNE

WRZUCAMY:
odpady metali, odpady tworzyw
sztucznych, oraz opakowania
wielomateriałowe (kartony
po sokach, kartony po mleku).
NIE WRZUCAMY:
tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, opakowań po środkach
niebezpiecznych, puszek po farbach
i lakierach. Odpadów remontowych
i budowlanych, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego;
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).

WRZUCAMY:
odpady z papieru, w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury.
NIE WRZUCAMY:
papieru powlekanego folią i kalką,
kartonu po mleku i napojach, pieluch
jednorazowych i podpasek, worków
po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych, tapety,
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).

WRZUCAMY:
butelki i słoiki po napojach
i żywności, szklane flakony, inne
szklane przedmioty wykonane ze
szkła (spodeczki pod szklanki, kufle),
opakowania szklane po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY:
Ceramiki (porcelana, naczynia
typu arco, talerze, doniczki),
luster, szkła budowlanego (szyby
okienne, szkło zbrojone), szyb
samochodowych, żarówek i lamp
neonowych, fluorescencyjnych, szkła
żaroodpornego, szkła: okularowego,
plastikowego, opakowań po środkach
niebezpiecznych, innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpiecznych).

WOREK SZARY

WOREK POMARAŃCZOWY

WOREK RÓŻOWY

90 l

90 l

120 l

POPIÓŁ

ZUŻYTE ARTYKUŁY HIGIENICZNE

ZUŻYTA ODZIEŻ

WRZUCAMY:
suchy popiół

WRZUCAMY:
pampersy i inne zużyte
artykuły higieniczne

Gmina Zembrzyce

WRZUCAMY:
zniszczone ubrania, szmaty.

tel.: 33 874 60 02 fax: 33 877 07 00, e‑mail: gmina@zembrzyce.pl www.zembrzyce.pl

WRZUCAMY:
obuwie, gąbki, tworzywa piankowe,
przedmioty składające się z wielu
tworzyw np. połączenie tkaniny, gumy,
metalu itp.; tapety, pergamin, zabawki
bez baterii, kalkę, fotografie, fajans,
wyroby ceramiczne: kubki, talerze,
półmiski; figurki, znicze; zużyte (pełne)
worki do odkurzaczy; płyty CD/DVD,
pozostałości po papierosach.
NIE WRZUCAMY:
odpadów komunalnych,
które można wysegregować.

WOREK BRĄZOWY
20 l
BIO
WRZUCAMY:
odpady kuchenne – pozostałości
po warzywach i owocach, inne
resztki żywności (także skorupki
jaj), pozostałości po parzeniu kawy
i herbaty (zużyte filtry do kawy,
torebki po herbacie), itp.
NIE WRZUCAMY:
kości, odchodów zwierzęcych i innych
odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) odpady powinny być
wrzucane luzem bez dodatkowych opakowań typu reklamówki, woreczki itp.

PAMIĘTAJ!
1.

2.

PRZETERMINOWANE LEKI należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się
w aptekach na terenie Gminy Zembrzyce lub przekazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

STYCZEŃ

7

21

LIPIEC

1

15 22 29

LUTY

4

18

SIERPIEŃ

5

12 19

MARZEC

4

18

WRZESIEŃ

2

16

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalnych pojemników znajdujących się w budynku użyteczności publicznej i w Gminnym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych..

KWIECIEŃ

1

15

PAŹDZIERNIK

7

21

MAJ

6

20

LISTOPAD

4

18

CZERWIEC

3

17 24

GRUDZIEŃ

2

16

3.

CHEMIKALIA (PUSZKI PO FARBACH, LAKIERACH ITP.) należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.

4.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub oddawać podczas zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

5.

Terminy zbiórek odpadów komunalnych w 2019 roku

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE powinny być załadowane
do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady
(ograniczające pylenie). Pojemnik można zamówić u przedsiębiorcy odbierającego odpady. Odpady remontowo-budowlane będą przyjmowane w Gminny Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6.

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE należy przekazywać
do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub
oddawać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

7.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – zalecane jest kompostowanie w przydomowych kompostowniach, ponadto można oddawać je
podczas zbiórki odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt 8.

8.

ODPADY ZIELONE – skoszona trawa, liście, gałęzie itp. zalecane jest
kompostowanie.

29

KWIETNIA

30

WRZEŚNIA

mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych
oraz sprzętu eklektrycznego i elektronicznego.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

znajduje się w miejscowości Zembrzyce, przy drodze „Kolejowej”,
budynek byłego składu opału „WIZAN”.
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek–wtorek 8.00-10.00, środa 14.00-16.00, czwartek–piątek 8.00-10.00
oraz w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca 8.00-13.00.
Przypominamy o naklejaniu nalepek z kodami kreskowymi,
które jednoznacznie identyfikują właściciela odpadów komunalnych.
W przypadku segregacji odpadów, opłata od jednej osoby zamieszkałej wynosi
miesięcznie 8 zł, w przypadku braku segregacji stawka opłaty od jednej osoby
zamieszkałej wynosi miesięcznie 20 zł. Opłata miesięczna od jednego gospodarstwa domowego stanowi iloczyn osób zamieszkałych i stawki.
Domki letniskowe: opłata wynosi 160 zł ryczałt roczny w przypadku segregacji
odpadów, 320 zł w przypadku braku segregacji odpadów.
Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami przez mieszkańców:
do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.
Właściciele domków letniskowych zobowiązani są wnosić opłaty
w łącznej wysokości za dany rok w terminie do 31 sierpnia danego roku.
Opłatę można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zembrzyce
nr 81 8128 0005 0000 0462 2000 0020
u inkasenta (sołtys) lub w kasie Urzędu Gminy.

