SEGREGACJI

Doﬁnansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
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Związek Gmin Krajny
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel.: 67 353 39 41
e-mail: zgkrajny@wp.pl
www.zgk.zlotow.pl
BIP: zgkrajna.poznan.ibip.pl
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PODSTAWA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH*,
CZYLI CO OZNACZA DANY KOLOR POJEMNIKA

ŻÓŁTY
- METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

Wrzucamy m.in.:
 butelki plastikowe po napojach, płynach do naczyń i kosmetykach;
 plastikowe nakrętki;
 plastikowe opakowania po żywności (np.: jogurtach, serkach itp.);
 folie i torebki z tworzyw sztucznych;
 odpady opakowaniowe z metali (np.: puszki aluminiowe po napojach,
konserwy);
 odpady metali;
UWAGA!
 odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np.: kartony po mleku, sokach).

NIEBIESKI
- PAPIER

ZIELONY
- SZKŁO

BRĄZOWY
- BIO

CZARNY
– ODPADY
ZMIESZANE

!

Wrzucamy m.in.:
 papier, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki;
 opakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą, worki papierowe, papier pakowy;
 katalogi, książki.
Wrzucamy m.in.:
 butelki ze szkła po napojach (bez nakrętek);
 słoiki szklane (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek);
 szklane opakowania po kosmetykach.
Wrzucamy m.in.:
 odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (np.: obierki, resztki warzyw i owoców);
 ściętą trawę, liście;
 rozdrobnione gałęzie.
Wrzucamy m.in.:
 wszystkie odpady komunalne niebędące odpadami niebezpiecznymi
i niepodlegające zbiórce selektywnej;
 artykuły higieniczne (w tym pieluchy jednorazowe, podpaski);
 wystudzony popiół;
 odchody zwierząt domowych;
 odpadki mięsa, ryb, wędlin i kości.

PAMIĘTAJ! ZGNIATAJ ODPADY.
Dzięki zmniejszeniu objętości odpadów
w kontenerach lub pojemnikach, może
zmieścić się ich nawet pięciokrotnie więcej.

*ODPADY KOMUNALNE - są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
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NAJCZĘSTSZE OZNAKOWANIA
NA OPAKOWANIACH
Dobrze wiedzieć z czego są wyprodukowane przedmioty, których używamy i jak należy się
ich pozbywać. Warto więc czytać informacje na produktach. Zachęcamy do zapoznania się
z przedstawionymi poniżej ekoznakami, a także do korzystania z tej wiedzy w życiu codziennym.

NIE WRZUCAĆ WRAZ
Z INNYMI ŚMIECIAMI

OPAKOWANIA
NADAJACE
SIĘ DO RECYKLINGU

Oznakowanie to pojawia się przede wszystkim na
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odpady, na
których znajduje się ten symbol, należy oddać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub
wyspecjalizowanej firmie zbierającej tego typu odpady.

Ten symbol spotyka się na opakowaniach,
które podlegają ponownemu wykorzystaniu.
Najczęściej występuje na opakowaniach
wykonanych z tworzyw sztucznych i aluminium.

OPAKOWANIE
WYKONANE
JEST Z ALUMINIUM
I NADAJE
SIĘ DO RECYKLINGU

OPAKOWANIE DO
PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA

Ten ekologiczny znak pojawia się na opakowaniach
przydatnych do wielokrotnego użytku. Symbol ten
znajdziemy na beczkach, kontenerach, puszkach,
pudełkach, kanistrach, szklanych pojemnikach czy
butelkach zwrotnych.

Symbol ten oznacza, że produkt lub jego
opakowanie wykonane jest z aluminium
i nadaje się do ponownego wykorzystania.

OPAKOWANIE JEST
BIODEGRADOWALNE

WRZUĆ
DO KOSZA

Produkty oznaczone tym symbolem są w pełni
biodegradowalne i mogą być kompostowane wraz
z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania
nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska.

Oznakowanie przypominające o tym, aby opakowanie
po wykorzystanym produkcie trafiło do pojemnika na
śmieci. Opakowanie wyrzucone na trawę, do lasu lub
rzeki zanieczyszcza środowisko!
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

LOKALIZACJA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
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MIESZKAŃCU DO PSZOK-U BEZPŁATNIE MOŻNA ODDAĆ NASTĘPUJĄCE
SELEKTYWNIE ZEBRANE ODPADY KOMUNALNE:

a

To miejsce na terenie gminy, w którym wszyscy mieszkańcy Gmin należących do Związku Gmin Krajny,
którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mają
prawo do nieodpłatnego dostarczenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
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odpady zielone

zużyte opony

przeterminowane
leki i chemikalia

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

tworzywa sztuczne
w tym zabawki,
meble ogrodowe

odpady budowlane
i rozbiórkowe
stanowiące odpady
komunalne w ilości
100 kg/kwartał

ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów
czynny
od poniedziałku do piątku od 08.00 do 18.00
w weekendy od 08.00 do 14.00
Wkrótce otwieramy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w:

Zakrzewie

PAMIĘTAJ!
PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne pochodzące z domów, mieszkań.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie odpadów pochodzących z prowadzonej
przez Ciebie działalności gospodarczej ani wytworzonych w zakładach pracy.
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a

zużyty sprzęt elektryczny,
elektroniczny oraz zużyte
baterie i akumulatory

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości przekraczającej
100 kg / kwartał możesz dostarczyć do PSZOK odpłatnie.

!

aln

Tarnówce

Lipce

Aktualny wykaz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz
godziny otwarcia znajdziesz na stronie internetowej Związku Gmin Krajny w Złotowie

www.zgk.zlotow.pl
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GNIAZDA SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW

MOBILNE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

Są to miejsca, na terenie gminy/miasta w których ustawione są zróżnicowane kolorystycznie
pojemniki przeznaczone do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

Związek Gmin Krajny w Złotowie minimum dwa razy do roku organizuje mobilne zbiórki
odpadów komunalnych.



Do odpowiedniego
pojemnika ustawionego
w Gnieździe Selektywnej
Zbiórki Odpadów

możemy wrzucić:
– papier
i tektura;
– tworzywa sztuczne,
metale oraz
opakowania
wielomateriałowe;
– szkło.

Do Gniazd Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

 nie dostarczamy:

– przeterminowanych leków i chemikaliów;
– zużytych baterii i akumulatorów;
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
– mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
– zużytych opon;
– odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady te dostarczamy do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Dodatkowo przeterminowane leki zbierane są
w wyznaczonych aptekach i placówkach służby zdrowia.

Podczas mobilnych zbiórek odpadów komunalnych w wyznaczonych miejscach
zbierane są:
odpady wielkogabarytowe:
 meble: stoły, krzesła, szafy, komody, regały, tapczany, łóżka, sofy, fotele, biurka, meble ogrodowe, szafki
łazienkowe itp.;
 inne elementy wyposażenia gospodarstwa domowego np.: wózki dziecięce, foteliki samochodowe, zabawki
dużych rozmiarów, stojaki na kwiaty, wieszaki na ubrania, karnisze, żyrandole, dywany, wykładziny, materace,
pierzyny, miski, wiadra, rowery, sztuczne choinki, walizki;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
 urządzenia gospodarstwa domowego t j.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki,
mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, odkurzacze, piecyki elektryczne, żelazka,
blendery, miksery, roboty kuchenne, sokowirówki, młynki do kawy, tostery, frytkownice, krajalnice, noże
elektryczne, wagi, zegary, suszarki do włosów, prostownice do włosów itp.;
 sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny: laptopy, komputery (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura),
drukarki oraz urządzenia kopiujące, notebooki, kalkulatory, maszyny do pisania, faksy, telefony (stacjonarne,
komórkowe i bezprzewodowe), odtwarzacze mp3 itp.;
 sprzęt RTV: radia, telewizory, kamery wideo, sprzęt hi-fi, odtwarzacze CD i DVD, głośniki, wzmacniacze dźwięku itp.;

!
!

UWAGA!
Do Gniazd Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie dostarczamy odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej.

PAMIĘTAJ ! NIE ZOSTAWIAJ ODPADÓW OBOK POJEMNIKA!
Pozostawiając odpady poza pojemnikami narażasz się na sankcję art. 145 Kodeksu wykroczeń
(t.j. Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.) który mówi: "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla
publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny”

UWAGA MONITORING !
W celu wyeliminowania nieprawidłowości w sposobie składowania odpadów w Gniazdach
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostały zainstalowane kamery.

ABC SEGREGACJI ODPADÓW
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 narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, wkrętarki, piły, maszyny do szycia, kosiarki do trawy, inne
narzędzia do spawania, nitowania, lutowania, gięcia, piłowania, cięcia, skręcania itp. nie używane do
prowadzenia działalności gospodarczej;
 zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: gry wideo, kieszonkowe konsole do gier, rowery treningowe, bieżnie
elektryczne itp.;
 przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, termometry elektryczne itp.

UWAGA!

!

Terminy mobilnych zbiórek odpadów komunalnych oraz wykaz miejsc
z których odbierane są odpady dostępne są na stronie internetowej
Związku Gmin Krajny: www.zgk.zlotow.pl
oraz
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.: www.mzuk-zlotow.pl
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„ZWIĄZKOWE” PORADY
NA ODPADY

1. Dostosuj wielkość pojemnika do swoich potrzeb.
2. Worki i pojemniki z odpadami wystaw przed nieruchomość, zgodnie
z harmonogramem.
3. Zgniataj butelki plastikowe, puszki aluminiowe, opakowania kartonowe itp.
Dzięki zmniejszeniu objętości odpadów w kontenerach lub pojemnikach,
może zmieścić się nawet pięciokrotnie więcej odpadów.

!

PAMIĘTAJ zgniataj odpady!
Dzięki zmniejszeniu objętości odpadów w kontenerach lub
pojemnikach, może zmieścić się ich nawet pięciokrotnie więcej.

4. Pamiętaj o mobilnych zbiórkach odpadów wielkogabarytowych oraz
elektrośmieci np.: mebli, sprzętu RTV, sprzętu komputerowego itp.:
organizowanych przez Związek przynajmniej 2 x w roku.
5. Złóż deklarację w terminie 14 dni od zamieszkania nieruchomości lub od
momentu powstania na nieruchomości odpadów komunalnych oraz dokonaj
zmiany deklaracji w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących Twoją
nieruchomość (np.: zgon lub narodziny mieszkańca).

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny na stronie
internetowej Związku Gmin Krajny w Złotowie

6. Dbaj o porządek przy koszach. Pozostawiając odpady obok pojemników
narażasz się na karę grzywny.

oraz

7. Zużyte baterie wrzucaj do specjalnych pojemników, które znajdują się
np.: w urzędach, szkołach, sklepach lub oddaj do PSZOK.
8. Przeterminowane leki wrzucaj do specjalnych pojemników znajdujących się
w wyznaczonych aptekach i ośrodkach zdrowia lub oddaj do PSZOK.
9. Podczas zakupów korzystaj z torby wielokrotnego użytku. Torby jednorazowe
to dodatkowy koszt i odpad.

www.zgk.zlotow.pl
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.

www.mzuk-zlotow.pl

Płatność za wywóz odpadów komunalnych do 10 każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni !

10. Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz druk wyjaśnienia do deklaracji pobierzesz:
na stronie internetowej Związku Gmin Krajny www.zgk.zlotow.pl,
w siedzibie Związku Gmin Krajny,
w urzędach gmin/miast przynależnych do Związku Gmin Krajny.

ABC SEGREGACJI ODPADÓW
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Związek Gmin Krajny
al. Piasta 1, 77-400 Złotów
tel.: 67 353 39 41
e-mail: zgkrajny@wp.pl
www.zgk.zlotow.pl
BIP: zgkrajna.poznan.ibip.pl

Doﬁnansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

