SZKŁO

PAPIER I TEKTURA

pojemnik/worek zielony

pojemnik/worek niebieski

TU WRZUCAMY:
- butelki i szklane opakowania po
napojach i żywności;
- butelki po napojach alkoholowych;
- słoiki (bez nakrętek, zacisków,
gumowych uszczelek);
- inne opakowania szklane.

TU WRZUCAMY:
- gazety, czasopisma;
- papier szkolny i biurowy;
- książki;
- torebki i worki papierowe, papier pakowy;
- tekturę i kartony;

NIE WRZUCAMY:
- opakowań po lekarstwach;
- termometrów, rtęciówek;
- szkła okularowego, zbrojonego, szyb
samochodowych;
- szkła żaroodpornego;
- żarówek, świetlówek;
- lamp neonowych, fluoroscencyjnych i
rtęciowych, reflektorów;
- luster;
- ekranów i lamp telewizyjnych;
- ceramiki, porcelany, zniczy, kapsli,
zatyczek i zakrętek;
- szkła gospodarczego (misek szklanych,
talerzy, figurek, doniczek itp.)
- szkła nietłukącego typu Arcoroc
Szkła nie tłucze się przed wrzuceniem,
opakowania powinny być czyste,
Należy zdjąć nakrętkę, zdjąć metalowy
krążek z szyjki, oderwać etykietę.

NIE WRZUCAMY:
- papier połączony z innymi materiałami (np.
folią, metalem);
- kartonów po sokach i innych napojach;
- tapet, papierowych wkładów
wodoodpornych;
- pieluch jednorazowych, podpasek i
artykułów higienicznych;

Usuń zszywki, spinacze, grzbiety i okładki
jeżeli nie są z papieru. Oderwij naklejki,
usztywnienia, taśmy samoprzylepne, sznurki.
Wyjmij resztki żywności, pudła złóż na
płasko, zgnieć foremki po jajkach.

TWORZYWA SZTUCZNE I
METALE ORAZ OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
pojemnik/worek żółty
TU WRZUCAMY:
- zgniecione, puste butelki plastikowe po
napojach;
- puste opakowania po chemii gospodarczej,
kosmetykach i środkach czystości;
- kanistry plastikowe;
- torebki foliowe;
- plastikowe zakrętki;
- plastikowe opakowania po żywności (kubki
po jogurtach, koszyczki po owocach);
- kartoniki po napojach i mleku,
- puszki po napojach i żywności, drobny złom
metalowy, folie aluminiowe, zakrętki
metalowe
NIE WRZUCAMY:
- opakowań i butelek z zawartością;
- tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego;
- opakowań i butelek po olejach i smarach,
płynach chłodniczych;
- puszek i pojemników po farbach i lakierach;
- opakowań po nawozach, środkach
chwastobójczych i owadobójczych;
- zabawek, sprzętu AGD;

Opakowania wrzucaj puste i czyste.
Butelki przed wyrzuceniem zgnieć.
Zdejmij nakrętki i krążki z szyjek.

Odpady niepodlegające segregacji (m.in. popiół z węgla i koksu) wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

BIOODPADY
pojemnik/worek brązowy
TU WRZUCAMY:
- resztki żywności (nie płynne);
- przeterminowaną żywność;
- obierki z owoców i warzyw;
- skorupki jaj;
- fusy po kawie i herbacie;
- skoszoną trawę, liście;
- trociny;
- drobne gałęzie;

NIE WRZUCAMY:
- piasku, kamieni;
- worków foliowych i odpadów z
tworzyw sztucznych;
- elementów szklanych i
metalowych;
- odchodów zwierzęcych, piasku i
żwirku dla kotów;

Z nieruchomości odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych, w każdej ilości, następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe,
4) szkło,
5) bioodpady, w tym odpady zielone.
Odbiór będzie następował zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców, w każdej ilości, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 3 Maja 6 w Gozdnicy
(GPWiK):
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe,
5) zużyte opony,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) tekstylia i odzież;
PSZOK czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1700.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca („z góry” w wysokości zgodnej ze złożoną deklaracją), którego
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do 10 lipca 2013r.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Konsekwencją nie wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie poniesienie kosztów upomnienia. W przypadku braku wpłaty pomimo upomnienia zostanie wszczęta
egzekucja, naliczone odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucji.
Każdy właściciel nieruchomości otrzyma indywidualny nr konta na który zobowiązany będzie wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uwaga! Gmina nie będzie odbierać odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek
posiadania umowy na wywóz odpadów.

