Nowe zasady segregacji odpadów
Od 1 stycznia 2019r. nastąpi zmiana
sposobu segregowania odpadów
komunalnych poprzez dostosowanie
go do wspólnego systemu segregacji,
który obowiązuje w całej
Polsce.

Koniec z segregacją odpadów
na suche i mokre!
Selektywna zbiórka odpadów wyglądać będzie
następująco:

1) papier – kolor worka niebieski
2) szkło – kolor worka zielony
3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe– kolor worka żółty
4) odpady ulegające biodegradacji – kolor worka
brązowy
5) pozostałe odpady zmieszane – opisany
pojemnik
Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
Ekoskład ul. Polna 87, 87-710 Służewo
tel. (54) 282 02 45, kom. 600 880 241

Odpady segregowane należy gromadzić w odpowiednich
workach z opisem. Worki zostaną dostarczone przez
przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów
komunalnych. Dopuszczalne jest zbieranie odpadów
segregowanych w pojemnikach, jednak w dniu odbioru
odpady te należy wystawić w odpowiednio
oznakowanych workach.
Pozostałe odpady zmieszane zbierane są w pojemnikach.
Każda nieruchomość musi być wyposażona w co
najmniej jeden pojemnik 120l na pozostałe odpady
zmieszane / niesegregowane.
Odpowiednie frakcje odpadów należy wystawić przed
posesję w godzinach porannych w dniu ich odbioru
zgodnie z harmonogramem, który zostanie dostarczony
przez przedsiębiorcę. Harmonogram dostępny będzie
na stronie internetowej www.nieszawa.pl oraz
w siedzibie Urzędu Miasta Nieszawa.
Gmina będzie organizować dodatkowe zbiórki: odpadów
budowlanych, wielkogabarytowych, zużytych opon
i sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Więcej informacji pod nr telefonu: 54 283 81 26,
54 283 81 76 oraz w Urzędzie Miasta, pokój nr 1.

Tworzywa sztuczne,
metale, opakowania
wielomateriałowe

Bio odpady

Pozostałe odpady
zmieszane

Szkło

Papier

Słoiki, butelki białe i
kolorowe, szklane
opakowania po
kosmetykach, butelki
po napojach
alkoholowych, umyte
szklane fiolki po lekach

Kolorowe gazety, książki
bez twardych okładek,
zeszyty, katalogi, ulotki,
torby papierowe, tekstura,
kartony, papier szkolny
biurowy bez
plastikowych elementów,
papier pakowy,
opakowania kartonowe
np. po jajkach, rolki po
papierze

Kartony po sokach i
mleku, plastikowe kubki,
opakowania po jogurcie,
maślance, serkach,
kefirach, butelki po
napojach (PET-plastik),
zakrętki od słoików i
butelek, reklamówki i
worki foliowe,
opakowania plastikowe
po płynach do naczyń,
mydle, żelu, szamponie,
kapsle, opakowania po
aerozolach, puszki

Trawę, liście,
rozdrobnione gałęzie,
pozostałości roślinne,
kwiaty, resztki
kwiatów ciętych i
doniczkowych, resztki
żywności (bez mięsa i
kości), obierki z
owoców i warzyw,
przeterminowane
owoce i warzywa,
skorupki jaj, fusy po
kawie i herbacie,
łupiny orzechów

Popiół oraz wszystkie
odpady, których nie
można umieścić
w innych frakcjach

NIE WRZUCAMY Szkła stołowego
pobitego, okiennego i
drzwiowego, szyb
samochodowych, szkła
okularowego, luster,
żarówek, reflektorów,
świetlówek, ceramiki,
porcelany, doniczek,
zniczy

Zabrudzonego,
zatłuszczonego, mokrego
papieru (po maśle, zużyte
ręczniki papierowe),
tapet, kartonów po
napojach i mleku,
chusteczek
higienicznych, pieluch
jednorazowych, worków
po materiałach
budowlanych, opakowań
po środkach ochrony
roślin i nawozach

Opakowań po lekach,
zabawek, styropianu,
tworzyw piankowych,
pieluch jednorazowych,
materiałów włóknistych
(sznurki, nitki, taśmy),
baterii, odzieży, sprzętu
AGD/RTV, butelek po
olejach silnikowych i
spożywczych, opakowań
po nawozach, wyrobów z
PCV (wykładziny, płytki,
doniczki)

Resztek mięsa, kości,
popiołu, odchodów
zwierzęcych, pieluch
jednorazowych,
resztek jedzenia w
płynie, np. zupy,
drewna, środków
ochrony roślin,
piasku, ziemi

Baterii, akumulatorów,
odzieży, sprzętu
AGD/RTV, opon,
chemikaliów, leków,
zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego, mebli
i innych odpadów
wielkogabarytowych,
budowlanych
(rozbiórkowych i
remontowych) –
odpady te należy
oddać do PSZOKu

WRZUCAMY

