PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ŚMIECI
PAPIER

Tu wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety
i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki
papierowe.
Tu nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku
i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.
Pamiętaj: zanim wrzucisz usuń zszywki i metalowe części, plastikowe okładki i grzbiety, zgnieć kartony
i pudełka aby zmniejszyć objętość segregowanych odpadów.

SZKŁO

Tu wrzucamy: butelki szklane i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki (puste bez nakrętek,
zacisków i uszczelek gumowych), szklane opakowania po kosmetykach.
Tu nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.
Pamiętaj: zanim wrzucisz opróżnij zawartość, wyrzuć nakrętkę do odpowiedniego worka lub pojemnika,
nie tłucz opakowań szklanych!

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Tu wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. po jogurtach, serkach, margarynach), kartony po mleku i sokach,
opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście
do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, puszki po napojach i sokach, puszki po
konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.
Tu nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, styropianu, opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i
akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto
i owadobójczych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Pamiętaj: przed wrzuceniem opróżnij zawartość.

JAK POSTĘPOWAĆ Z BIOODPADAMI

Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach. Jest
to prosty, tani oraz szybki sposób na uzyskanie własnego nawozu, który może zostać wykorzystany
w ogródku przydomowym, na działce uprawnej lub przy pielęgnacji terenów zielonych.
W przypadku braku możliwości kompostowania we własnym zakresie bioodpady należy wrzucać do
worków lub pojemników koloru brązowego z napisem „BIO”.
Tu wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), fusy po herbacie i kawie, gałęzie
drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny i korę drzew.
Tu nie wrzucamy: resztek mięsa i kości zwierząt, pozostałości z ryb, oleju jadalnego, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni,
odpadów higienicznych.

ZMIESZANE

Tu wrzucamy: odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej innej frakcji zbieranej selektywnie
np.: popiół, odpady higieniczne (waciki, podpaski, pieluchy), porcelana, lustra.
Tu nie wrzucamy: opakowań po farbach, olejach silnikowych, chemikaliach, leków, baterii, akumulatorów, sprzętu AGD, zużytych opon, papy, azbestu.

POZOSTAŁE ODPADY SEGREGOWANE ZBIERANE „U ŹRÓDŁA”
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.), elementy wyposażenia mieszkań
(dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, torby podróżne, lampy i żyrandole
bez żarówek itp.), ramy okienne bez szyb, meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), sprzęt
sportowy (rowery bez opon, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki
dużych rozmiarów, duże odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, wiaderka, itp.).

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Sprzęt AGD (np. pralki, lodówki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, żelazka, suszarki,
czajniki), a także radia, telewizory, monitory, komputery, drukarki, telefony, lampy, świetlówki, kable,
przewody i inne.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
Odbierane są w ilości 1m3 rocznie na nieruchomość, a w przypadku nieruchomości z budynkiem wielolokalowym - 1m3 rocznie na lokal. Worki na ww. odpady można odbierać w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach - Referat Gospodarki pok. nr 4.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK - Mierzęcice, ul. Wolności 133
Bezpłatnie są przyjmowane od mieszkańców, ktorzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, następujące frakcje odpadów:
• przeterminowane leki i chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• odpady niebezpieczne,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5 Mg na nieruchomość (w przypadku zabudowy wielolokalowej - na lokal), o ile nie zostały odebrane sprzed nieruchomości.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów
jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Transport odpadów do PSZOK-u właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Godziny otwarcia PSZOK
poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 12:00 do 15:00,
środa w godzinach od 13:00 do 18:00,
piątek i sobota w godzinach od 9:00 do 12:00.
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

