JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS SEGREGACJI ODPADÓW
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

BŁĘDNIE!

WOREK/ POJEMNIK
NIEBIESKI
NA
PAPIER I TEKTURĘ

POPRAWNIE

 brudny, w szczególności tłusty,
mokry papier, np.: kartony po pizzy,
ciastach, tacki jednorazowe

 brudny, w szczególności tłusty, mokry papier, itp. wrzucaj
do pojemnika na odpady zmieszane (nie nadaje się do
recyklingu)

 zużyte artykuły higieniczne (pieluchy
jednorazowe, podpaski, chusteczki)

 zużyte artykuły higieniczne, itp. wrzucaj do pojemnika
na odpady zmieszane

 tapety

 tapety wrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane

 kartoniki typu tetra-pak, np.: po
mleku, sokach

 kartoniki np. po mleku, sokach to opakowania
wielomateriałowe, wrzucaj je do worka żółtego

 nieopróżnione słoiki, butelki

 opróżniaj słoiki, butelki z resztek produktu, do zielonego
worka wrzucaj wyłącznie puste opakowania

 „szkło stołowe”: (filiżanki, szklanki,
kubki, talerze ceramiczne wazony),
szkło okularowe, znicze, itp.

 uszkodzone „szkło stołowe”, szkło okularowe i znicze
wrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane, nieuszkodzone
szkło stołowe i znicze można oddać w PSZOK

 szkło płaskie - szyby, lustra

 szyby, lustra oddawaj w PSZOK-u

WOREK/ POJEMNIK
ZIELONY
NA SZKŁO

 żarówki energooszczędne,
świetlówki, kineskopy, termometry
rtęciowe

 zużyte lub uszkodzone żarówki energooszczędne
i świetlówki należą do odpadów niebezpiecznych, oddawaj je
w PSZOK-u lub w sklepach ze sprzętem elektrycznym, które
prowadzą ich zbiórkę
 kineskopy z obudową monitora, telewizora oddawaj
w PSZOK-u w CAŁOŚCI! Nie demontuj samodzielnie i nie
magazynuj we własnym zakresie niepotrzebnego zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego!
 termometry rtęciowe oddawaj w PSZOK-u

WOREK/ POJEMNIK
ŻÓŁTY
NA TWORZYWA
SZTUCZNE, METALE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

WOREK BRĄZOWY
NA ODPADY ZIELONE

 niezgniecione butelki, puszki,
kartoniki po mleku, sokach

 butelki plastikowe, puszki, kartoniki każdorazowo ZGNIATAJ!
- dzięki temu w worku/pojemniku zmieści się ich więcej

 nieopróżnione opakowania
z tworzyw sztucznych inne niż po
jogurtach

 opróżniaj opakowania z resztek produktu, puste wrzucaj do
żółtego worka

 nieopróżnione i nieumyte kubeczki
po jogurtach

 myj tylko opakowania po jogurtach, czyste kubeczki wrzucaj
do żółtego worka.

 przeterminowane leki oraz ich
opakowania

 przeterminowane leki oraz ich opakowania oddawaj
w PSZOK-u

 artykuły po remontach: styropian,
rury PVC, ramy okienne, brodziki itp.

 pozbycie się odpadów poremontowych należy zlecić
za dodatkową opłatą firmie odbierającej odpady

 odzież

 odzież czystą i zdatną do noszenia możesz oddać
potrzebującym (PCK, Caritas) lub w PSZOK-u, odzież
niezdatną tylko w PSZOK-u

 nierozdrobnione gałęzie, pnie, karpy,
konary drzew

 mniejsze gałęzie rozdrabniaj i wrzucaj do worka brązowego.
Pnie, karpy, konary drzew wykorzystaj do zrobienia ogrodowych
dekoracji (drugie życie drzewa) lub przeznacz jako materiał
opałowy

 odpady kuchenne (skorupki jaj,
obierki)

 odpady kuchenne w pierwszej kolejności kompostuj
we własnych kompostownikach, jeśli brak takiej możliwości,
wrzucaj je do pojemnika na odpady zmieszane

 gleba i ziemia, w tym kamienie

 glebę, ziemię, kamienie użyj np. do przygotowania ścieżek
ogrodowych, jeśli to niemożliwe oddaj w PSZOK-u,
oddzielnie ziemię oddzielnie gruz i kamienie

PAMIĘTAJ !
1. Czytaj instrukcję dotyczącą segregowania, która znajduje się na każdym worku do selektywnej zbiórki. Jeżeli masz
wątpliwości jak segregować odpady zadzwoń do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni lub do ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.
 Urząd Miejski – Piotr Mantych, tel. 52 589 37 45
 ZGKiM Sp. z o.o. - Małgorzata Węclewska, tel. 52-589 37 57 oraz Magda Piergies, tel. 691 736 441
 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, mieści się przy ulicy Dworcowej
15, wjazd od ulicy Nakielskiej. Odpady przyjmowane są w wyznaczonych godzinach pracy w dni robocze, tj.:
 poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18.00
 środa i piątek od godz. 12.00 do godz. 15.00
2. Zgniataj puste butelki, puszki, składaj kartony! Dzięki temu w workach, pojemnikach zmieści się ich znacznie więcej.
3. Opróżniaj opakowania! Opakowania nie muszą być czyste, ale muszą być puste. Nie ma konieczności mycia
szklanych, metalowych i plastikowych (z wyjątkiem kubeczków po jogurtach) opakowań przed wrzuceniem ich
do odpowiedniego worka/pojemnika na odpady surowcowe.
4. Mokry, brudny, w szczególności zatłuszczony, papier nie nadaje się do recyklingu. Taki papier to odpad zmieszany.
5. Jeżeli posiadasz niepotrzebny i sprawny sprzęt elektryczny, elektroniczny, odzież, zabawki lub inne przedmioty
w dobrym stanie, których chcesz się pozbyć, możesz oddać je w PSZOK-u jako rzeczy używane zanim staną się
odpadem. Poprzez możliwość ich ponownego użycia nie tylko podarujesz im „drugie życie”, ale także stworzysz
osobom potrzebującym możliwość nabycia towarów w niskiej cenie w „Kąciku Rzeczy Używanych”
oraz proekologicznie przyczynisz się do ograniczania ilości powstających w naszej gminie odpadów.
6. Baterie, akumulatory, zużyty sprzęt AGD, RTV, świetlówki zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące!
Takie „elektrośmieci” możesz bezpłatnie oddać w PSZOK-u lub wystawić podczas zbiórek objazdowych
organizowanych dwa razy do roku.
7. Do pojemnika na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne wrzucaj tylko odpady niebędące odpadami
niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej. W Twoim pojemniku na odpady zmieszane nie mogą znaleźć
się m.in. takie odpady jak: baterie, stare opony, lekarstwa, farby, lakiery, czy „elektrośmieci”.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania przed posesję zapełnionych worków w dniu ich odbioru
do godziny 7.00. Zawsze możesz Sam dostarczyć je do PSZOK-u. Nowe worki można pobrać w Referacie
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni, w biurze ZGKiM
w Kcyni lub w PSZOK-u, w którym także w razie potrzeby (większych ilości odpadów segregowanych) można
otrzymać worki typu big-bag.
9. Pamiętaj: Jeżeli deklarujesz selektywną zbiórkę odpadów i płacisz z tego tytułu niższą stawkę za gospodarowanie
odpadami, żadne surowce wtórne, nadające się do recyklingu nie mogą znaleźć się w Twoim pojemniku na odpady
zmieszane. Pracownicy odbierający odpady są zobowiązani do prowadzenia kontroli opróżnianych pojemników.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku segregacji, odpady zakwalifikowane zostaną jako zmieszane,
a informacja przekazana zostanie w Gminie. Sytuacja ta skutkować będzie pobieraniem przez Urząd wyższej opłaty
za gospodarowanie odpadami w wysokości 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość*.
*Zgodnie z art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U z 2013 r, poz. 1399, z późn. zm.)

Ulotka informacyjna powstała we współpracy Urzędu Miejskiego
i ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.

