W związku ze zmianą od 1 lipca 2014 roku systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje:

„ELEKTROŚMIECI”czyli zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
21 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), zgodnie z którą wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemnika na odpady komunalne, lasu lub innego nieodpowiedniego miejsca grozi grzywną nawet do 5.000 zł. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, czyli każdy mieszkaniec, zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu – zbierającemu sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Co zrobić ze starym, zużytym sprzętem?
Zużyty sprzęt możemy oddać bezpłatnie:
– w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt tego samego rodzaju na zasadzie sztuka za sztukę,
– w punkcie serwisowym jeżeli nie da się naprawić sprzętu lub jeżeli jego naprawa jest nieopłacalna,
– w ramach zbiórki akcyjnej dwa razy do roku sprzed posesji w terminie ustalonym w harmonogramie,
– w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych organizowanego zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Związku.

UWAGA! Nie wiesz co zrobić ze starą lodówką, zamrażarką, pralką, zmywarką czy komputerem? Zupełnie za darmo!
Zgłoś darmowy odbiór sprzętu. Duże elektrośmieci zostaną odebrane spod Twojego domu!!! ZADZWOŃ!!!: 519 572 371
– specjaliści z firmy P. H. U. Technika w Gliwicach umówią się z Tobą na odbiór elektrośmieci

Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe, dlatego warto segregować!
Zanim wyrzucisz:
– opróżnij opakowanie z resztek zawartości,
– zgnieć puszki, kartony i butelki plastikowe,
– usuń nakrętki z butelek plastikowych i słoików,
– nie rozbijaj szklanych butelek i słoików

Informujemy, że niepotrzebną odzież zaleca się przekazywać jednostkom zajmującym się pomocą osobom potrzebującym
oraz do usytuowanych na terenie gminy specjalnych pojemników służących do zbiórki odzieży używanej. W przypadku zniszczonej odzieży,
można ją wrzucić do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Nie wyrzucaj jak leci
Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy płaci za ich odbiór i zagospodarowanie.
Chcąc ułatwić selektywną zbiórkę odpadów w gminach Związku Międzygminnego „Czysty Region” wprowadzony został uproszczony system segregacji śmieci. W zależności od typu zabudowy selektywna zbiórka odbywa się w systemie pojemnikowym lub workowym.
Oto schemat prezentujący pojemniki lub worki i ich przeznaczenie.

ŻÓŁTY WOREK
lub POJEMNIK
ODPADY SUCHE
Wrzucamy:
puste, zgniecione bez nakrętek butelki plastikoweponapojach(np.typuPET),pustebutelkiplastikowe po ksmetykach i środkach czystości,
opróżnioneplastikoweopakowaniapożywności
(np.pojogrtach,serkach,kefirach,margarynach),
plastikoweimetalowezakrętki,woreczkiitorebkiztworzywsztucznych,opróżnionepuszkipokonserwach i napojach, gazety, książki, katalogi,
zeszyty,papierowetorbyiworki,zgniecionekartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,
opróżnioneipustekartonikiposokachipomleku,opakowaniatekturowepolekachbezzawartości, opakowania wielomateriałowe (tzw. tetra
pack).
Niewrzucamy!
Butelek po olejach spożywczych, samochodowych,smarach,styropianu,gumy,puszekpofarbach, baterii, sprzętu AGD, opakowań
po aerozolach, opakowań po lekach wraz z zawartością,opakowańpośrodkachchwastobójczychiowadobójczych,tłustegoizabrudzonego
papieru(np.papierowychopakowańpomaśle,
margarynie,twarogu),kalki,papierutermicznego i faksowego, tapet, odpadów higienicznych
(np.wacików,podpasek,pieluch),zużytychpapierowychręczników,ubrań,ręczników,ściereczekiszmatek.

ZIELONY
WOREK
lub POJEMNIK
SZKŁO
OPAKOWANIOWE
BIAŁE
i KOLOROWE
Wrzucamy
– OPRÓŻNIONE:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki
po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy!
Porcelany i ceramiki,
doniczek, żarówek
i reflektorów, izolatorów,
szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster i szyb.
UWAGA!
Jeśli zbiórka szkła
prowadzona
jest w systemie
workowym, stłuczkę szklaną
należy wrzucać do czarnego,
ciemnoszarego
lub metalicznego pojemnika.

BRĄZOWY POJEMNIK
lub WOREK
ODPADY ZIELONE / POPIÓŁ
UWAGA!
Od 1 maja do 31 października
do pojemnika wrzucane są tylko odpady zielone
– w zabudowie jednorodzinnej
i wielorodzinnej.
Wrzucamy:
liście, trawę, rozdrobnione gałęzie, kwiaty.
Nie wrzucamy!

Resztek kuchennych z ryb i mięs,
roślinnych odpadów kuchennych
(np. resztki z owoców i warzyw, obierki), odchodów
zwierzęcych, roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi, wirusowymi, torebek z herbaty.

UWAGA!
Od 1 listopada do 30 kwietnia
do pojemnika na odpady zielone
wrzucamy tylko
wystudzony popiół paleniskowy.
Wrzucamy:
wystudzony popiół paleniskowy.
Nie wrzucamy!
Liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi,
kwiatów.
W zabudowie wielorodzinnej odpady
zielone gromadzimy w workach:
od 1 maja do 31 października.

CZARNY,
CIEMNOSZARY
lub METALICZNY
POJEMNIK
ODPADY ZMIESZANE
Wrzucamy pozostałości, które nie nadają się
do wysegregowania np.:butelki po olejach spożywczych, styropian opakowaniowy, gumy, opakowania po aerozolach, zatłuszczone opakowania
po żywności (np. maśle i margarynach), tłusty
i zabrudzony papier, kalki, papier termiczny i faksowy, tapety, ubrania, ręczniki, ściereczki
i szmatki, opróżnione opakowania po środkach
czystości zawierające substancje drażniące (np.
płyny czyszczące i do WC), odchody zwierząt domowych, płyty CD/DVD, kasety, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy), zużyte
papierowe ręczniki, wystudzony popiół paleniskowy (od 1 maja do 31 października i od 1 listopada do 30 kwietnia w przypadku przekroczenia
zadeklarowanej pojemności brązowego pojemnika), porcelanę i ceramikę, doniczki, szkło stołowe, okularowe, żaroodporne, fajans, lustra
i szyby, odpady kuchenne (m. in. obierki, mięso
i ryby).

UWAGA!

W okresie
od 1 listopada do 30 kwietnia
w zabudowie jednorodzinnej odpady zielone
wrzucamy do pojemnika
na odpady zmieszane.

