„Plastik” to tworzywa sztuczne i metale:
źbutelki po napojach,
źopakowania po chemii gospodarczej,

kosmetykach (np. szamponach, proszkach,
płynach do mycia naczyń itp.),
źopakowania po produktach spożywczych,
plastikowe zakrętki,
źplastikowe torebki, worki, reklamówki i folie,
źplastikowe koszyczki po owocach
i innych produktach,
źpuszki po napojach, sokach,
źpuszki z blachy stalowej po żywności,
źzłom żelazny i metale kolorowe,
źmetalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików
i innych pojemników,
źfolia aluminiowa,
źkartoniki po mleku i napojach wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Plastik wrzucamy do worka żółtego.
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed
wrzuceniem do worka.
Odpady, które nie wrzucamy do plastiku:
źstrzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
źodpady budowlane i rozbiórkowe,
źnie opróżnione opakowania
po lekach i farbach, lakierach
i olejach,
źzużyte baterie i akumulatory,
źzużyty sprzęt elektryczny
i
elektroniczny,
źinne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne).
PLASTIK

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest Punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać
odbieranie od mieszkańców odpadów, które są „problematyczne”
i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie
uzasadnione.
Punkt selektywnego zbierania odpadów czynny jest
w Zakładzie Usług Komunalnych przy ul. Bielawskiej 6 w Pieszycach
od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 17:00
oraz w soboty od godz. 10:00 – 14:00.
Punkt nie jest czynny w niedzielę i święta.

PIESZYCE

Jak
segregować
odpady

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do Punktu są:
źodpady poremontowe i budowlane (300 kg miesięcznie na mieszkańca),
źodpady wielkogabarytowe: tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.
(300 kg jednorazowo),
źzużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: pralki, lodówki, telewizory,
radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp. (300 kg jednorazowo),
źzużyte baterie i akumulatory,
źprzeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
źopony z samochodów osobowych (5 sztuk jednorazowo),
źodpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (żarówki
energooszczędne, świetlówki, pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników,
kwasów, olejów, płynów do chłodnic),
źopakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach wraz

z zawartością, opakowania po środkach ochrony roślin stosowane
w gospodarstwach domowych (nie dotyczy to opakowań po środkach
ochrony roślin oraz nawozach stosowanych w rolnictwie).

Odpady „zielone” – zagospodaruj sam lub oddaj do Punktu.
Mieszkańcy, którzy nie chcę lub nie mogą zagospodarować odpadów
zielonych we własnym zakresie mogą oddać je do Punktu.
Odpady te to m.in.:
źgałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa
(100 kg jednorazowo),
źtrociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.
Odpady, które nie wrzucamy do odpadów zielonych:
źkości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, odchody zwierząt,
źolej jadalny, leki,
źdrewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF,
źstyropian,
źpopiół z węgla kamiennego i innych paliw stałych,
źinne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pozostałe odpady trafiają do pojemnika na odpady zmieszane –
jeśli będzie ich mniej to obniżymy koszty i przyczynimy się do
poprawy stanu środowiska.
Odpady komunalne zmieszane Wykonawca będzie odbierał raz
w tygodniu.
Odpady komunalne segregowane, takie jak papier, plastik oraz szkło
Wykonawca będzie odbierał raz w miesiącu.
Wydawca: Urząd Miejski w Pieszycach
www.pieszyce.pl
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Zasady optymalnej segregacji
Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest ich odseparowanie w oddzielnych pojemnikach lub workach:
„Papier” to m.in.:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

opakowania z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma,
katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy,
książki i zeszyty,
torebki papierowe,
papier pakowy.

Papier wrzucamy do worka niebieskiego.
Odpady, które nie wrzucamy do papieru:
ź papier powlekany folią i kalka,
ź kartony po mleku i napojach,
ź pieluchy jednorazowe i podpaski,
ź pampersy i podkładki,
ź worki po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
ź tapety,
ź inne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne).

PAPIER

„Szkło białe” to m.in.:

„Szkło kolorowe” to m.in.:

źbutelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
źbutelki po napojach alkoholowych,
źszklane opakowania po kosmetykach.

źbutelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
źbutelki po napojach alkoholowych,
źszklane opakowania po kosmetykach.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione
z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc
szkła.

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione
z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc
szkła.

Szkło białe umieszczamy
w worku białym.

Szkło kolorowe umieszczamy
w worku koloru zielonego.
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Odpady, które nie wrzucamy do szkła:
źszkło stołowe – żaroodporne,
źceramika, doniczki,
źznicze z zawartością wosku,
źżarówki i świetlówki,
źszkło kryształowe,
źreflektory,
źnie opróżnione opakowania po lekach,

olejach, rozpuszczalnikach,

źtermometry i strzykawki,
źmonitory i lampy telewizyjne,
źszyby okienne i zbrojone,
źszyby samochodowe,
źlustra i witraże,
źfajans i porcelana,
źinne odpady komunalne

(w tym niebezpieczne).

