Poradnik prawidłowej
segregacji w Gminie
Czechowice-Dziedzice

Od 1 maja 2019 r. w Gminie Czechowice-Dziedzice
obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi. Wspólny System Segregacji Odpadów
Komunalnych dla całego kraju wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie
z rozporządzeniem odpady komunalne muszą być
zbierane u źródła z podziałem na pięć frakcji.
Segregacja odpadów ma ogromne znaczenie z uwagi
na konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi i przygotowanych
do ponownego użycia. W najbliższych latach wymagane poziomy drastycznie wzrastają. Nieosiągnięcie
wskazanych przez UE celów będzie skutkowało nałożeniem na Polskę kar pieniężnych. Kary te przełożą się
na nas wszystkich.

Większość odpadów nadaje się
do ponownego wykorzystania.
Recykling to oszczędność
energii oraz pieniędzy.

METALE, TWORZYWA
SZTUCZNE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
ŻÓŁTY pojemnik (worek)
TU WRZUCAM
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•
•

•
•

•
•
•
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•
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•

puste i zgniecione butelki
plastikowe bez nakrętek
nakrętki
folie i torebki z tworzyw
sztucznych
papier lakierowany
i powleczony folią
segregatory
długopisy
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
pojemniki po środkach czystości
i kosmetykach (np. proszkach do
prania, szamponach, paście do
zębów itp.)
opakowania po sokach,
mleku i inne opakowania
wielomateriałowe
plastikowe opakowania po
margarynie i maśle, opakowania
po olejach jadalnych i chemii
gospodarczej
aluminiowe puszki po napojach
i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
drobne części metalu
zabawki (bez elementów
elektronicznych)
kasety magnetofonowe, VHS,
płyty winylowe, CD itp.
kapsle z butelek,
zakrętki ze słoików
opakowania styropianowe
(opakowania ze sprzętu AGD
i RTV, mebli itp.)
puste opakowania po aerozolach
(tj. po kosmetykach)

TU NIE WRZUCAM
•
•
•
•
•
•
•

butelek i pojemników
z zawartością
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

PAMIĘTAJ
•
•

zgnieć opakowanie (butelki typu
PET, aluminiowe puszki) aby
zmniejszyć jego objętość
odkręć nakrętkę z butelki

UWAGA !!!

ZNAK PRZEKREŚLONEGO
POJEMNIKA
Zwykle występuje na sprzętach
elektronicznych, RTV i AGD.
Oznacza on, że po użyciu produktu
nie wolno wyrzucić do kosza razem
z innymi odpadami.

SZKŁO

ZIELONY pojemnik (worek)
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TU WRZUCAM

puste butelki, słoiki szklane po
napojach i żywności (bez kapsli,
korków i nakrętek)
puste szklane opakowania
po kosmetykach i środkach pielę
gnacyjnych (z wyjątkiem opakowań
wykonanych z trwale ze sobą połą
czonych kilku surowców)

TU NIE WRZUCAM

potłuczonego szkła
wyrobów ceramicznych, doniczek,
porcelany, fajansu, kryształów
szkła okularowego
szkła żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
żarówek, świetlówek i reflektorów
opakowań po lekach, rozpuszczal
nikach i olejach silnikowych
luster
szyb okiennych i zbrojonych
monitorów i lamp telewizyjnych
termometrów i strzykawek
opakowań po chemii
opakowań wykonanych z trwale ze
sobą połączonych kilku surowców

PAMIĘTAJ

nie tłucz szkła przed wyrzuceniem
wrzucaj opakowania bez zawartości
odkręć nakrętkę, kapsel
szkło można przetworzyć w całości
i nie potrzebuje dodatkowych
elementów by powstał z niego kolejny produkt

PAPIER

NIEBIESKI pojemnik (worek)
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TU WRZUCAM

gazety, czasopisma, książki, zeszyty,
katalogi, prospekty
papier szkolny i biurowy, zadruko
wane kartki, papeterię
papier opakowaniowy
torby i worki papierowe
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

TU NIE WRZUCAM

zużytych ręczników papierowych oraz
zużytych chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego i powleczo
nego folią
papieru zatłuszczonego lub zabru
dzonego
kartonów po mleku i napojach oraz
pozostałych opakowań wieloma
teriałowych
papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach
budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych i innych
materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń jedno
razowych
ubrań

PAMIĘTAJ

z odpadów papierowych usuń
wszystkie zszywki, klamerki,
element y metalowe lub plastikowe

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Odpady, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą
się w standardowych pojemnikach. Do odpadów wielkogabarytowych należą m.in. elementy
wyposażenia mieszkań takie jak meble, sofy, kanapy, dywany, wykładziny, szafki, stoły, krzesła itp.
DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE NALEŻĄ:
• wszelkiego rodzaju części budowlane takie jak panele, płyty gipsowo-kartonowe, belki, płoty,
okna i ramy okienne, drzwi, rolety, płytki
• wszelkiego rodzaju części sanitarne takie jak: wanny, umywalki, muszle toaletowe i spłuczki,
grzejniki, rury, rynny
• takie odpady jak: części samochodowe, zużyte opony, motorowery, kosiarki, odpady ogrodowe,
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ODPADY „BIO”

POPIÓŁ

BRĄZOWY pojemnik
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•
•
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TU WRZUCAM

resztki kuchenne tj. resztki żywno
ści (bez produktów mięsnych)
obierki i skórki z owoców
i warzyw, przeterminowane owoce
i warzywa
skorupki z jaj i orzechów
niewykorzystane wyroby piekarskie
(np. suchy chleb)
fusy z kawy i herbaty
papier zanieczyszczony produkt ami
spożywczymi, w tym papierowe
filtry z kawą oraz zużyte papierowe
ręczniki

TU NIE WRZUCAM

gałęzi z drzew i krzewów, trocin
i kory drzew
skoszonej trawy, liści, kwiatów,
spadów owocowych
kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt, zużytych pod
łoży po zwierzętach domowych itp.
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna, płyt wiórowych i pilśnio
wych MDF
ziemi i kamieni
płynnej żywności (np. zupa, jogurt)

pojemnik

TU WRZUCAM

•

popiół i żużel ze spalania węgla
i drewna powstający w gospodar
stwach domowych (kotłownia,
kominek)

•
•

gorącego popiołu
gruzu betonowego, ceglanego,
kamieni itp.

•

popiół jest odbierany w systemie
pojemnikowym
do pojemnika ze względu bezpie
czeństwa należy wrzucać wyłącznie
zimny popiół
nie należy zalewać popiołu wodą
nie należy mieszać popiołu
z innymi odpadami

•
•
•

TU NIE WRZUCAM

PAMIĘTAJ

PAMIĘTAJ

wrzucaj odpady bio luzem, w torbach papierowych lub w workach
ulegających biodegradacji

KOMPOSTOWANIE

Znaczną objętość i masę odpadów komunalnych
stanowią składniki organiczne, po odpowiednim
kompostowaniu stanowią one doskonały nawóz
zastępujący z powodzeniem nawozy sztuczne.
DO KOMPOSTOWANIA NADAJĄ SIĘ:
• wszystkie odpady ogrodowe (liście, trawa, darń,
gałęzie, chwasty przed kwitnieniem, rośliny
i ziemia kwiatowa, itp.)
• organiczne odpady kuchenne (fusy z kawy lub
herbaty, skorupki z jajek, obierki z warzyw
i owoców itp.), nie nadają się resztki mięsne,
gdyż przyciągają szczury
• niezadrukowana tektura i papier

DO KOMPOSTOWANIA NIE NADAJĄ SIĘ:
• popiół i węgiel drzewny, papier kolorowy, chore
rośliny, materiały nie ulegające rozkładowi
(plastik, szkło, metale itp.), używany żwirek dla
kota i psie odchody, ścieki i chemikalia
KOMPOST POWINIEN:
• być umieszczony w lekko zacienionym miejscu,
ale takim, aby nie był uciążliwy dla sąsiada
• mieć zapewnioną wewnętrzną cyrkulację
powietrza · powinien zawierać większe kawałki
materiału (np. krótkie gałęzie)
• być wilgotny, ale nie mokry (zbyt mała wilgotność
hamuje rozwój mikroorganizmów, zbyt duża może
odciąć dopływ powietrza i wywołać butwienie)

POZOSTAŁE
ODPADY KOMUNALNE

Nie segregowane (zmieszane)
odpady komunalne
kontener (pojemnik)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TU WRZUCAM

odpady pochodzenia mięsnego, kości
odpady higieniczne (podpaski, pieluchy jednorazowe, waciki, bandaże, plastry, wata, chusteczki higieniczne itp.)
resztki mydła, kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadka,
puder itp.
gąbki kąpielowe, myjki
zużyte worki do odkurzaczy
fajans, kryształ, szkło żaroodporne, szkło okularowe, potłuczone naczynia, szkło stołowe (np. szklanki), porcelana
i wyroby ceramiczne, znicze z zawartością wosku
lustra
papier zabrudzony olejem lub smarem
piasek i trociny oraz inne pozostałości po zwierzętach
domowych
tekstylia, tkaniny, obuwie
tworzywa piankowe (z żywności)
ołówki, flamastry
papier woskowy, termiczny, faksowy
kalka techniczna i maszynowa

TU NIE WRZUCAM

•
•
•

odpadów biodegradowalnych (kuchennych i zielonych)
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
zużytych baterii i akumulatorów
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
zużytych opon
przeterminowanych leków i chemikaliów
żarówek energooszczędnych i świetlówek
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
monitorów i kineskopów
termometrów i strzykawek
odpadów niebezpiecznych

•

o prawidłowej segregacji

PAMIĘTAJ

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy
mogą dostarczać odpady zebrane selektywnie.
PSZOK zlokalizowany jest na ul. Prusa 33
w Czechowicach - Dziedzicach
KONTAKT:
TEL. 32 214 53 25;
TEL KOMÓRKOWY: 604 961 034

W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie
odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli odpowiednią deklarację
w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach.

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne – do 2 Mg rocznie z
nieruchomości,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• odpady niebezpieczne,
• zużyte baterie i zużyte akumulatory,
• zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg - do 8 sztuk
rocznie z nieruchomości,
• popiół.
W PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej.
Odpady budowlane są przyjmowane tylko
z prac prowadzonych samodzielnie i nie objętych obowiązkiem posiadania pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia
prac budowlanych do Starostwa Powiatowego

Nieodpłatnie mieszkańcy mogą oddać następujące odpady:
• szkło opakowaniowe,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe,
• papier,
• metal,
• odpady zielone - do 400 kg
rocznie z nieruchomości,

PSZOK

Informacje
kontaktowe
Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Pl. Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
pok. 404-406 (III piętro)
tel. 32 214 71 84
tel. 32 214 71 75
e-mail: odpady@um.czechowice-dziedzice.pl
www.czechowice-dziedzice.pl

