NOWE ZASADY SEGREGACJI
- OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU
Jakie zmiany?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 grudnia
2016 r. na terenie całego kraju wprowadza się standaryzację
zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie.
Zmiany w praktyce:
Mieszkańcy gminy Suchy Las dotychczas gromadzili odpady
selektywne w bezbarwnych, przeźroczystych workach
dostarczanych przez ZGK Suchy Las Sp. z o.o. od 1 stycznia
2018 r. odpady selektywne odbierane będą tylko w workach
kolorowych, dostarczonych przez podmiot (ZGK) wg ściśle
obowiązującego podziału znajdującego się na odwrocie
ulotki.
Jeśli mam za mało danego typu worków...
W takim przypadku należy pobrać dodatkowe worki w siedzibie
ZGK Suchy Las przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie lub
PSZOK Chludowo przy ul.Golęczewskiej 22a w Chludowie.
Nie ma możliwości wystawiania worków innych niż
dostarczanych przez ZGK.
Co się stanie jak włożę odpady papieru do żółtego worka?
Niestety nie zostaną odebrane, ponieważ papier powinien trafić
do worka w kolorze niebieskim.
Ile musi być odpadów w worku, aby go wystawić?
Co najmniej 50 % pojemności. Wystawianie mniejszej ilości np.
dwóch butelek szklanych, jest po prostu marnotrawstwem.
Pamiętajmy, że każdy ma wpływ na koszty gminnego systemu.
Kiedy otrzymam nowe, kolorowe worki?
Podczas ostatniego odbioru segregacji w roku 2017 każdy
właściciel nieruchomości otrzyma 5 worków koloru żółtego, 3
worki koloru niebieskiego, 1 worek koloru zielonego oraz 1
worek koloru białego.
Łagodne przejście
Aby wykorzystać dotychczasowe “stare” worki (przeźroczyste,
bezbarwne) oraz dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami
segregacji , wprowadzony będzie okres przejściowy od
01.01.2018 r. do 04.03.2018 r. Odbiory realizowane od
05.03.2018 r. będą oparte na “nowych” zasadach segregacji,
których nieprzestrzeganie skutkować będzie brakiem odbioru.
Czy mogę wystawić odpady w reklamówce?
Nie, odpady należy gromadzić tylko w workach kolorowych,
dostarczonych przez uprawniony podmiot (ZGK)
Z czym mamy największy problem?
Najwięcej trudności sprawia nam segregacja odpadów tworzyw
sztucznych. Dlaczego? Niestety sporo odpadów, które wykonane
są z tworzyw sztucznych nie nadaje się do wtórnego
przetworzenia, przygotowanie do recyklingu jest nieopłacalne lub
nie ma instalacji, która przetwarza dany rodzaj tworzywa.

Czy wszystkie gminy odbierają odpady wg tych samych
wytycznych?
Wprowadzone kolory worków (lub pojemników) obowiązują na
terenie całego kraju przy czym terminy wdrożeń mogą być różne.
Z kolei lista odpadów zaliczających się np. do worka żółtego na
tworzywa sztuczne i metale może być nieco inna w
poszczególnych gminach. Dlaczego? Sposób zbiórki zgodnie z
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami powinien być
dostosowany do wymagań instalacji, które dalej przetwarzają
odpady. Różne gminy - różne instalacje.
Nowy odpad?
Jeśli pojawi się problem z klasyfikacją odpadu - napisz:
segregacja@zgksuchylas.eu lub zadzwoń: 61 8 125 160 wew. 5
(w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku)
Złota zasada..
Wszystko co znajduje się na liście odpadów zbieranych
selektywnie - wrzucamy do worków! Pozostałe odpady trafiają
do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane) z
wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, pobudowlanych i
problemowych.
Czy lista odpadów selektywnych może ulec zmianie?
W miarę rozwijania technologii przetwarzania odpadów i
powstawania nowych instalacji, możliwe jest poszerzanie listy
odpadów selektywnych. Trzymaj się ...listy!
Na PSZOKu - tłok!
Coraz większą frekwencją cieszy się Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Chludowie przy ul.Golęczewskiej 22a
w Chludowie. To właśnie w tym punkcie oddasz znaczną cześć
odpadów, których nie można umieścić w worku lub pojemniku.
Świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, farby,
meble i wiele innych pozostaw w PSZOK! Sprawdź zasady
funkcjonowania punktu na www.zgksuchylas.eu
W dniu zbiórki..
Pamiętaj, że w dniu zbiórki zgodnie z harmonogramem, worki
należy wystawić (w widocznym miejscu) PRZED POSESJĘ
najpóźniej do godziny 7.00 rano.
Jeżeli nie wystawiono worków w odpowiednim czasie a
pracownicy znajdują się na wysokości kolejnych posesji lub
zakończyli odbiór worków na danej ulicy, nie ma możliwości by
bezpłatnie skierowano ponownie auto na daną nieruchomość !
Wykonane trasy przejazdu, stwierdzane są na podstawie
systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz systemu
wideorejestracji.
Worki należy zakleić lub zawiązać (w celu zabezpieczenia przed
np. rozwianiem odpadów). Pamiętajmy, że ZGK odpowiada za
odpady dopiero po ich odebraniu.

Produkuj jak najmniej odpadów...
Wyprodukowane - segreguj !

Jak segregować odpady
w gminie Suchy Las

PAPIER

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(niebieskie: worki(zabudowa jednorodzinna) i pojemniki (zabudowa wielorodzinna)

(żółte worki(zabudowa jednorodzinna) i pojemniki (zabudowa wielorodzinna)

TAK należy wrzucać :
- papier piśmienny,
- gazety, czasopisma, gazetki,
reklamowe, ulotki, katalogi
- książki, zeszyty,
- opakowania tekturowe,
- kartony, tekturę falistą,
- ścinki papierowe,
- gilzy papierowe,
- koperty bez okienek

TAK należy wrzucać :
- zgniecione i puste butelki
po napojach (bez nakrętek),
- zgniecione i puste butelki
po chemii gospodarczej
(bez nakrętek),
- plastikowe nakrętki, kapsle,
- aluminiowe puszki po
napojach i konserwach,
metale, opakowania z
metali,
- worki, reklamówki,
- koszyczki po owocach,
- metalowe zakrętki od
słoików,
- drobne metale,
- czyste doniczki, skrzynki,
wiaderka (nie po farbach),
- niezanieczyszczoną folię:
stretch, białą, kolorową,
- czyste opakowania po
jogurtach, śmietanie,
margarynie i maśle,
- rozdrobnione (połamane)
mieszczące się w worku
plastikowe meble
ogrodowe bez elementów
metalowych, obić
materiałowych itp.,
- taśmy: bandówki,
- karton po mleku,
soku,śmietanie i innych
napojach

NIE należy wrzucać:
- papieru samokopiującego, kalki,
- zatłuszczonego papieru po
masłach lub margarynach,
- papieru woskowego,
- tapet, worków po wapnie,
cemencie, gipsie, styropianie,
- kartonów po mleku i napojach
- pieluch jednorazowych i
podpasek,ubrań,
- ręczników papierowych,
chusteczek higienicznych,
- niezniszczonych dokumentów
zaw.dane osobowe, faktur
- billboardów, kopert z okienkami i
Bąbelkowych,
- innych odpadów

SZKŁO KOLOROWE
(zielone: worki (zabud. jednorodzinna) i pojemniki (zabud. wielorodzinna)

TAK należy wrzucać :
- butelki ze szkła barwionego
po napojach(bez nakrętek),
- słoiki ze szkła barwionego
bez nakrętek, zacisków a
także gumowych uszczelek

NIE należy wrzucać:
- szkła okiennego,
- szkła zbrojonego, szkła
żaroodpornego, fajansu,
- porcelany,ceramiki, doniczek,
kryształu, luster, kineskopów,
- szyb samochodowych,
- świetlówek, żarówek,
- opakowań po lekach,
- termometrów
- innych odpadów

SZKŁO BEZBARWNE

(białe: worki (zabud. jednorodzinna)
( zielone pojemniki z oznaczeniem/opisem na białym tle (zabud. wielorodzinna)

TAK należy wrzucać :
- butelki ze szkła
bezbarwnego
po napojach (bez nakrętek),
- słoiki ze szkła bezbarwnego
(bez nakrętek, zacisków a
także gumowych uszczelek)

NIE należy wrzucać:
- szkła okiennego,
- szkła zbrojonego, szkła
żaroodpornego,
- fajansu,
- porcelany,ceramiki, doniczek,
kryształu,
- luster, kineskopów,
- szyb samochodowych,
- świetlówek, żarówek,
- opakowań po lekach,
- termometrów- innych odpadów

ODPADY ZIELONE
(brązowe pojemniki (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna)

NIE należy wrzucać:
- ziemi, gruzu,
nierozdrobnionych gałęzi,
sierści, pieluch, worków
foliowych,
- innych odpadów

CO Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI?
Sprawdź czy odpady, których nie należy umieszczać
w workach na selektywną zbiórkę, możesz dostarczyć
do PSZOK ZGK Chludowo (np.styropian
opakowaniowy, meble ogrodowe itd.)!
Więcej informacji na stronie www.zgksuchylas.eu w
zakładce ODPADY oraz PSZOK

ZGK w Chludowie
Oddaj nieodpłatnie odpady do stacjonarnego PSZOK ( Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) !
*(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych z gminy Suchy Las,
którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Lokalizacja i dane teleadresowe:
ul. Golęczewska 22a, 62-001 Chludowo
tel. 691 150 250 (tel. czynny: pn. pt. 8.00-15.00)
e-mail: segregacja@zgksuchylas.eu
Godziny przyjmowania odpadów:
pn: 8.00-17.00, wt.- pt.: 8.00-15.00, sobota: 9.00-12.00.
W niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny
Lista odpadów, które można nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK:
1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
1.1 Małe AGD (odkurzacz, czajnik, toster, lokówka itp.)
1.2 Duże AGD (pralka, mikrofalówka, lodówka, zmywarka itp.)
1.3 Monitor i TV
1.4 Sprzęt IT (drukarki, ksera, skanery, klawiatury itp.)
1.5 Komputery
1.6 RTV (radio, dvd, video itp.)
1.7 Elektronarzędzia (wiertarki, piły, kosiarki, szlifierki itp.)
1.8 Świetlówki
2. Zużyte baterie i akumulatory
3. Odpady wielkogabarytowe (meble ,kanapy, fotele, krzesła, dywany,
wykładziny, itp.)
4. Odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie)
5. Przeterminowane leki
6. Chemikalia
6.1 Farby
6.2 Rozpuszczalniki
6.3 Środki ochrony roślin
6.4 Detergenty
7. Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych
7.1 Zużyty olej silnikowy, opakowania po olejach
7.2 Filtry olejowe
8. Papier i tektura
9. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem:
kolorowe/bezbarwne
10. Tworzywa sztuczne:
10.1 Opakowania z tworzyw sztucznych
10.2 Tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, czyste skrzynki, doniczki,
wiaderka itp.)
10.3 Styropian opakowaniowy
Chludowo
11. Metale (złom)
12. Opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i sokach)
13. Niezanieczyszczony gruz ceglany i/lub betonowy (1t na rok z
nieruchomości zamieszkałej)
14. Opony z pojazdów o dmc 3,5t (8 szt. na rok z nieruchomości
zamieszkałej)

Golęczewo

TAK należy wrzucać :
- trawa, liście, kwiaty, chwasty,
rozdrobnione gałęzie

NIE należy wrzucać:
- butelek i pojemników z
zawartością,
- plastikowych zabawek,
- opakowań po lekach, opakowań
po wyrobach garmażeryjnych,
- opakowań po olejach
spożywczych i silnikowych,
- części samochodowych,
- jednorazowych naczyń,
- sprzętu AGD i elektronicznego
- styropianu
- opakowań po farbach, klejach,
rozpuszczalnikach itp.,
- baterii, akumulatorów,
- butów, ręczników, odzieży,
- doniczek,
- opakowań po środkach ochrony
roślin,
- gaśnic, butli gazowych,
- wełny mineralnej, papy, onduliny,
wykładziny,
- strzykawek, rękawiczek
jednorazowych, osprzętu i
opakowań po dializie,
- opakowań po spray’ach,
dezodorantach, lakierach itp.,
- pianki poliuretanowej, membrany,
odpadów PCV,
- odpadów gruzu i innych
pobudowlanych,
- sierści,
- szmatek, czyściwa,
- plastików i elementów
samochodowych,
- dziecięcych fotelików
samochodowych,
- granulatów, pyłów z tworzyw
sztucznych,
- opakowań po pastach do zębów
Itp..,
- innych odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Suchy Las

