JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
w Gminie Zbuczyn?
PUK SERWIS wywozi odpady raz w miesiącu. Terminy wywozu na odwrocie ulotki lub pod
adresem www.zbuczyn.pl, w zakładce „Gospodarka śmieciowa”. Odpady segregowane są odbierane w tych
samych terminach co zmieszane. Należy ustawić je obok pojemnika na odpady zmieszane i wynieść przed
ogrodzenie rano, w dniu odbioru.
Mieszkańcy zobowiązani są do zaopatrzenia się na własny koszt w pojemniki lub czarne worki na
odpady zmieszane. Używane dotychczas pojemniki, nie będące własnością mieszkańca, będzie można
odkupić od firmy PUK Serwis, po preferencyjnych cenach. PUK Serwis umożliwi również nabycie
czarnych worków w cenie 1 zł.
Każda nieruchomość zostanie wyposażona w worki na odpady segregowane, w ramach wnoszonej
przez mieszkańców opłaty. Na początku będzie to pakiet złożony z 3 żółtych i 1 zielonego worka, który
będzie uzupełniany w zależności od potrzeb.
ZASADY SEGREGACJI (selektywna zbiórka odpadów komunalnych)

WOREK ŻÓŁTY
papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz
metalowe puszki

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY!

- butelki plastikowe po
napojach, opakowania po
jogurtach, kosmetykach,
torebki foliowe,
- opakowania z papieru i
tektury, gazety, książki,
- opakow. wielomateriałowe:
kartony po mleku, sokach,
- metalowe puszki po
napojach i drobny złom;

butelek po olejach spożywczych
i technicznych, smarach,
środkach chwastobójczych i
owadobójczych, opakowań po
farbach i lakierach,
zabrudzonego i tłustego papieru,
papieru z folią, tapet, pieluch
jednorazowych, artykułów
higienicznych.

Uwaga: butelki plastikowe powinny być odkręcone i zgniecione!

POJEMNIK lub
CZARNY WOREK
odpady zmieszane
(pozostałe po segregacji)
WRZUCAMY
wszystkie odpady pozostałe
po segregacji: artykuły
higieny (wata, pieluchy),
mokry i zatłuszczony papier
porcelana, szkło stołowe,
tapety, opakowania po
farbach i lakierach, butelki
po olejach spożywczych.

NIE WRZUCAMY!
Gorącego popiołu, odpadów
ogrodowych, skoszonej
trawy, liści i gałęzi.

WOREK ZIELONY
szkło, opakowania szklane

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY!

butelki po napojach,
słoiki po żywności
(bez nakrętek).

szkła płaskiego (szyb okiennych i
samochodowych, szkła zbrojonego,
luster), szkła stołowego, porcelany,
ceramiki, żarówek, świetlówek,
kineskopów.

Mieszkańcy segregujący odpady płacą 5 zł od osoby za miesiąc a nie segregujący 10 zł.
Opłatę wnosimy zgodnie ze złożoną deklaracją u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy
lub na konto, którego numer zostanie podany w późniejszym terminie.

