JAK PRAWIDŁOWO
SEGREGOWAĆ ODPADY?

PLASTIK
I METAL

PAPIER

SZKŁO

BIOODPADY

POPIÓŁ
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WRZUCAMY
 opakowania z papieru

i tektury
 gazety
 katalogi
 czasopisma
 ulotki
 kartony
 zeszyty
 torby papierowe
 zniszczone książki
 papier biurowy

WOREK
NIEBIESKI

ODPADY
Z PAPIERU

NIE WRZUCAMY
 zabrudzonego i tłustego
papieru
 papieru z folią
 kartonów po mleku,
sokach i innych napojach
 papieru przebitkowego
(faktury)
 pieluch jednorazowych,
zużytych chusteczek
i ręczników kuchennych
 worków po cemencie
i innych materiałach
budowlanych
 tapet ściennych
 obuwia

 PAMIĘTAJ
Zbieraj odpady w taki sposób, aby były pozbawione
zabrudzeń (tłuszczem lub resztkami żywności) oraz folii!
Zgnieć opakowania, aby zwiększyć ilość odpadów w worku!
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WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 opakowania szklane

 szkła stołowego

 butelki szklane

 ceramiki

 słoiki bezbarwne i

 wyrobów ze szkła

kolorowe
 butelki po kosmetykach

WOREK
ZIELONY

ODPADY
ZE SZKŁA
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żaroodpornego
 szkła okiennego
 żarówek
 świetlówek
 zniczy z woskiem
 termometrów
 strzykawek

 PAMIĘTAJ

 luster
 szyb samochodowych

Opróżnij butelki oraz usuń
z nich kapsle, nakrętki,
i obrączki metalowe!
Nie wrzucaj butelek
szklanych wraz z torebkami
foliowymi!

 szkła okularowego
 monitorów
 opakowań po środkach
chemicznych
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Z METALI I TWORZYW
SZTUCZNYCH
WRZUCAMY
 puste, zgniecione butelki

plastikowe oraz puszki
aluminiowe
 zakrętki od butelek

i słoików
 plastikowe opakowania
 torebki i worki foliowe
 kartony po sokach i mleku
 zgniecione puszki po

żywności
 styropian opakowaniowy
 drobny złom

WOREK
ŻÓŁTY

ODPADY

NIE WRZUCAMY
 zabrudzonych i mokrych
folii
 zużytych baterii
i akumulatorów
 sprzętu elektronicznego
 butelek po olejach
samochodowych i
przemysłowych
 opakowań po aerozolach
 styropianu budowlanego
i innych tworzyw
piankowych
 puszek po farbach
 strzykawek i innych
środków medycznych

 PAMIĘTAJ
Przed wrzuceniem odpadów do worka, należy odpowiednio
je opróżnić i zgnieść!
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WRZUCAMY
 liście
 skoszoną trawę

WOREK

BIODEGRADOWALNE

BRĄZOWY

ODPADY
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NIE WRZUCAMY
 popiołów
 ziemi
 kamieni

 chwasty
 rozdrobnione gałęzie
 odpadki warzywne

i owocowe
 skorupki jaj
 fusy po kawie i herbacie
 zwiędłe kwiaty oraz rośliny

doniczkowe

 resztek mięsnych
 kości
 tłuszczów zwierzęcych
 olejów jadalnych
 opakowań po środkach
ochrony roślin
 pampersów
 opakowań po produktach
żywnościowych
 odchodów zwierzęcych

 PAMIĘTAJ
Odpady biodegradowalne nie mogą zawierać resztek szkła
lub plastiku, gdyż powoduje to problemy z rozłożeniem ich
przez mikroorganizmy!
Nie wrzucaj odpadów kuchennych (z wyjątkiem resztek
mięsnych i kości) do pojemnika na odpady zmieszane!
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!

POJEMNIK
NA ODPADY
KOMUNALNE

ODPADY
ZMIESZANE

DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE WRZUCAJ TYLKO TO, CZEGO
NIE UDAŁO SIĘ ROZDZIELIĆ DO WORKÓW NA ODPADY SEGREGOWANE!

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 resztki mięsne

 odpadów budowlanych

 kości

 baterii

 zabrudzony i tłusty papier

 przeterminowanych
lekarstw

z folią
 zużyte chusteczki i ręczniki

kuchenne
 zużyte pieluchy (pampersy)

 odpadów
wielkogabarytowych

 podpaski

 zużytego sprzętu
elektronicznego

 odchody zwierzęce

 makulatury

 PAMIĘTAJ

 puszek aluminiowych

Do pojemnika na odpady komunalne nie wrzucaj odpadów,
które możesz posegregować np. butelek szklanych i
plastikowych, kartonów, gazet, książek, liści, trawy, drobnego
złomu!
W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA DO KWIETNIA POPIOŁY
POWSTAŁE W CZASIE OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WRZUCAJ DO CZARNEGO WORKA!
PAMIĘTAJ, ABY DO WORKA WRZUCAĆ TYLKO ZIMNY POPIÓŁ!
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PSZOK

Wierzchosławice-Szujec (obok bazy Wodociągów Wierzchosławickich)
Czynny: wtorek i czwartek w godz. od 1200 do 1800, sobota w godz. od 700 do 1500

tel. 607-500-512

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Wierzchosławicach dostępnym na stronie internetowej:
www.eko.wierzchoslawice.pl/odpady/ - na PSZOK przyjmowane są:
 tylko odpady posegregowane, w tym wielkogabarytowe
 wyłącznie od właścicieli gospodarstw domowych z terenu Gminy
Wierzchosławice, ponoszących opłaty za gospodarowanie odpadami.



BARDZO WAŻNE - PAMIĘTAJ!

 W pierwszej kolejności odpady należy segregować i umieszczać
w kolorowych workach na posesji oraz w pojemniku na odpady zmieszane!
 PSZOK nie jest wysypiskiem śmieci! Na PSZOK powinny trafiać tylko odpady
ponadgabarytowe, które nie mieszczą się do worków i pojemników!
 W PSZOK NIE OBSŁUGUJEMY FIRM!
 To, w jaki sposób segregujesz odpady i co wywozisz na PSZOK, wpływa na
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

 POSIADASZ ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ORAZ KOMPLETNY ZUŻYTY SPRZĘT RTV-AGD?
TO NIE PROBLEM! NIE MUSISZ ZAWOZIĆ ICH NA PSZOK!
Raz do roku w okresie wiosennym firma odbierze je sprzed Twojej posesji!
Nie musisz martwić się o transport! Właściciel nieruchomości, który chce się pozbyć
takich odpadów powinien wystawić je przed posesję! Odpady należy wystawić w dniu
wywozu (zgodnie z harmonogramem) - w miejscu, gdzie będzie mógł dojechać
specjalistyczny pojazd – śmieciarka.

O DOKŁADNYM TERMINIE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ KOMPLETNEGO SPRZĘTU RTV-AGD POINFORMUJEMY CIĘ NA STRONACH
INTERNETOWYCH URZĘDU GMINY ORAZ FIRMY FB SERWIS, A TAKŻE W
HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW DLA PIERWSZEGO PÓŁROCZA!



Do odpadów wielkogabarytowych należą:
- stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele,
dywany, materace, rowery, zabawki dużych
rozmiarów, drzwi, wanny, umywalki, muszle
toaletowe, grzejniki, meble ogrodowe,
kompletny zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, opony samochodów osobowych będących własnością mieszkańca Gminy
Wierzchosławice.

Do odpadów wielkogabarytowych
nie należą m.in.:
- wszelkiego rodzaju części i materiały
budowlane (poremontowe materiały



konstrukcyjne, izolacyjne, gruz, tynki,
płytki), drewno, jak również części
samochodowe, środki ochrony roślin,
niesegregowane odpady komunalne.

MASZ PYTANIA
DOTYCZĄCE ODPADÓW?
ZADZWOŃ 
URZĄD GMINY WIERZCHOSŁAWICE
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ,
DROGOWNICTWA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

tel. (14) 631-90-42
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