Obowiązujące zasady segregacji
i odbioru odpadów komunalnych
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.
zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.
z 2019r., poz. 2028),
nałożyła na mieszkańców obowiązek segregacji odpadów
komunalnych.
W gminie Wręczyca Wielka stosowane są następujące worki/pojemniki na poszczególne
rodzaje odpadów:
 niebieski worek na papier,
 żółty worek na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe,
 zielony pojemnik 120 l na szkło,
 brązowy pojemnik 120 l na bioodpady,
 czarny pojemnik 240 l na odpady zmieszane.
W okresie od kwietnia do października niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz
bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są dwa razy w miesiącu z budynków
jednorodzinnych, z budynków wielorodzinnych raz na tydzień. W miesiącach od listopada
do marca odbiór odpadów zmieszanych oraz bioodpadów będzie odbywał się jeden raz
w miesiącu z nieruchomości jednorodzinnych, dwa razy w miesiącu z nieruchomości
budynków wielorodzinnych.
PAPIER – WOREK NIEBIESKI
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.


NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru mokrego, zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków
po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch
jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY


WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców.



NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła
okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek,
reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb
okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek
oraz opakowań szklanych z zawartością.



METALE, TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE –
WOREK ŻÓŁTY


WRZUCAMY: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile
nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po
produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. 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,
aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową,
metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.



NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek,
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek
i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
opakowań po aerozolach.











BIOODPADY – POJEMNIK BRĄZOWY
WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew
i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane
drewno, resztki jedzenia.
NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla
kamiennego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi
i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ODPADY ZMIESZANE – POJEMNIK CZARNY
WRZUCAMY: wszystko to, czego nie można umieścić w pozostałych pojemnikach,
popiół, mięso, ryby, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne
w tym pieluchy jednorazowe, podpaski, żwirek z kuwet dla zwierząt, potłuczone szyby
i lustra, tekstylia.



NIE WRZUCAMY: odpadów niebezpiecznych: lekarstw, chemikaliów, substancji
toksycznych, baterii, gorącego popiołu, mebli, dużych zabawek, urządzeń
elektronicznych.




UWAGA NA ODPADY NIEBEZPIECZNE


Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których
zalicza się: zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane leki, zużyte świetlówki,
odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt
RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych
punktach, a także w PSZOK w Grodzisku przy ul. Floriańskiej 4.




ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Zbierane są dwa razy w roku, w ramach tzw. zbiórki zgodnie z ustalonym harmonogramem.



