PORADNIK
GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY CZORSZTYN
Zachęcamy wszystkich do prawidłowego gospodarowania odpadami, prowadzenia
segregacji odpadów oraz pozbywania się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Segregowanie
odpadów może stanowić naturalną czynność, a nie przykry obowiązek. Pamiętajmy, że nikt za nas
nie rozwiąże tego problemu, jeśli sami go nie będziemy rozwiązywać.
Odbiór segregowanych odpadów odbywa się w następujący sposób:
Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości gromadzą surowce wtórne do dostarczonych,
oznakowanych odpowiednią kolorystyką oraz napisem worków. Wysegregowane odpady trafią
do powtórnego przerobu. Ze względów higienicznych jak i estetycznych ważne jest, by szczególnie
opakowania po produktach spożywczych były puste.
„Każdy o tym wie, że papieru z plastikiem nie miesza się!
Tutaj puszka, tam butelka, a tam miejsce na kapselka.
To zasady które znamy gdy codziennie świat sprzątamy”.

„Nasze śmieci w naszych rękach”
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków
przeznaczonych do zbierania:

Worek z napisem
“SZKŁO”
kolor zielony

Worek z napisem
“PLASTIK”
kolor żółty

Worek z napisem
“PAPIER”
kolor niebieski

Co można wrzucić?

Czego nie wolno wrzucać?

• opróżnione szklane: butelki, słoiki
po napojach i żywności, butelki po
napojach
alkoholowych,
szklane
opakowania po kosmetykach, mogą być
zarówno całe, jak i potłuczone.

• ceramika, porcelana (talerze, doniczki),
szkła budowlanego (szkła okienne, szkło
zbrojone), luster, zużytych żarówek, lamp
neonowych i halogenowych, szklanych
opakowań po lekach i produktach
chemicznych.

Co można wrzucić?

Czego nie wolno wrzucać?

• otwarte i zgniecione jednorazowe butelki
po napojach, opakowania po środkach do
prania, szamponach, mydłach w płynie,
kubki po produktach mlecznych, pojemniki
po artykułach sypkich, duże folie
opakowaniowe, worki foliowe, artykuły
gospodarstwa
domowego
wykonane
z plastiku, plastikowe opakowania
po owocach.

• tekstyliów, styropianu, brudnych torebek
foliowych,
brudnych
folii
z gospodarstwa domowego, pieluch
jednorazowych,
brudnych
opakowań
po żywności.

Co można wrzucić?

Czego nie wolno wrzucać?

• czyste gazety i kolorowe magazyny,
katalogi, prospekty, ulotki, książki, zeszyty,
czysty nie zatłuszczony papier, kartony,
pudła, tekturę falistą, torby i worki
papierowe.

• tłustego i zabrudzonego papieru, papieru
i tektury pokrywanych folią aluminiową lub
tworzywami sztucznymi, opakowań po
mleku, sokach, mrożonkach i napojach,
torebek plastikowych, kalki, folii

Co można wrzucać:

„POZOSTAŁOŚĆI PO
SEGREGACJI” worek
lub kosz nabywamy we
własnym zakresie

•
odpady
zmieszane
niesegregowane oraz pozostałe nie
podlegające
segregacji
tj.
papier
lakierowany,
powleczony
folią,
zatłuszczone opakowania z tworzyw
sztucznych i styropianu oraz zużyte
naczynia jednorazowe, zużyte artykuły
higieniczne (pieluchy jednorazowe, art.
higieny osobistej, zużyte ręczniki
papierowe), ceramikę, porcelanę, fajans,
szkło okienne i żaroodporne.

Czego nie wolno wrzucać:
•
makulatury, opakowań szklanych,
opakowań z tworzyw sztucznych, metalu,
złomu i innych surowców wtórnych
podlegających recyklingowi, odpadów
niebezpiecznych,
przeterminowanych
leków, chemikaliów i zużytych art.
medycznych,
zużytego
sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych
baterii
i
akumulatorów,
odpadów
wielkogabarytowych,
odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, opon, części
samochodowych, opakowań po olejach
silnikowych
i
smarach,
puszek
i pojemników po farbach i lakierach.

Dlaczego należy segregować odpady komunalne:
1. Segregacja odpadów to oszczędność surowców i energii.
2. Segregacja odpadów to ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach śmieci.
3. Od segregacji odpadów zależy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jaką
ponosimy.
POZOSTAŁE RODZAJE ODPADÓW NALEŻY ZAGOSPODAROWAĆ
W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1. Przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
ustawionych w aptekach.
2. Zużyte opony, akumulatory należy:
• przekazywać do punktów ich sprzedaży lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów.
3. Zużyte baterie należy:
• gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach
użyteczności publicznej lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów lub
przekazywać do punktów ich sprzedaży.
4. Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy wystawić
w dzień wyznaczony w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych lub we własnym
zakresie przekazywać:
• do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów ich sprzedaży
5. Odpady budowlane, gruz pochodzący z drobnych prac remontowych, styropian, wata
mineralna, metale będą odbierane na indywidualne zgłoszenia.
6. Popiół należy wystawiać w dni wyznaczone w harmonogramie w pojemnikach lub workach
o ładowności nie większej niż 20 kg.
7. Tekstylia należy wrzucać do wyznaczonych na ten cel kontenerów.
8. Bioodpady tj, skoszona trawa, obierki z owoców i warzyw, gałęzie, liście, resztki jedzenia
mieszkańcy zagospodarują we własnym zakresie w kompostowniku.
9. Punkt selektywnego odbioru odpadów komunalnych znajduje się w Maniowach przy
ul. Pienińskiej.
Częstotliwość odbioru wszystkich odpadów komunalnych określa
harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

„Śmieci segregujesz, wioskę czystą zyskujesz”

