ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH – GMINA ŻELECHÓW
ŻÓŁTY
wrzucamy
- odkręcone i
zgniecione
plastikowe butelki po
napojach wraz z
nakrętkami;

nie wrzucamy

wrzucamy
- butelki i słoiki po
napojach i żywności
(w tym butelki po
napojach
alkoholowych i
olejach roślinnych);

nie wrzucamy

NIEBIESKI
wrzucamy

- ceramiki,
- opakowania z
doniczek, porcelany, papieru, karton,
fajansu, kryształów; tekturę (także
falistą);
- plastikowych
- szkła
zabawek;
okularowego;
- katalogi, ulotki,
- plastikowe
prospekty;
- opakowań po
- szkła
opakowania po
- szklane
lekach i zużytych
żaroodpornego;
- gazety i
produktach
opakowania po
artykułów
czasopisma;
spożywczych;
kosmetykach (jeżeli - zniczy z
medycznych;
nie są wykonane z zawartością wosku; - papier szkolny i
- opakowania
- opakowań po
biurowy,
trwale połączonych - żarówek i
wielomateriałowe
olejach silnikowych; kilku surowców;
zadrukowane kartki;
świetlówek;
(np. kartony po
- części
- zeszyty i książki;
mleku i sokach);
- reflektorów;
samochodowych;
- papier pakowy;
- opakowania po
- opakowań po
- zużytych baterii i
środkach czystości
lekach,
- torby i worki
akumulatorów;
(np. proszkach do
rozpuszczalnikach, papierowe;
prania), kosmetykach - puszek i
olejach silnikowych;
(np. szamponach,
pojemników po
- luster;
paście do zębów)
farbach i lakierach;
itp.;
- szyb okiennych i
- zużytego sprzętu
zbrojonych;
- plastikowe torby,
elektronicznego i
worki, reklamówki, AGD;
- monitorów i lamp
inne folie;
telewizyjnych;
- plastikowych
- aluminiowe puszki doniczek i wiaderek;
- termometrów i
po napojach i sokach;
strzykawek;
- folii rolniczej,
- puszki po
ogrodowej, po
konserwach;
środkach ochrony
- folię aluminiową;
- metale kolorowe;

- butelek i
pojemników z
zawartością;

ZIELONY

roślin;

nie wrzucamy

BRĄZOWY
wrzucamy

- ręczników
- odpadki warzywne i
papierowych i
owocowe (w tym
zużytych chusteczek obierki itp.);
higienicznych;
- gałęzie drzew i
- papieru
krzewów;
lakierowanego i
- skoszoną trawę,
powleczonego folią;
liście, kwiaty;
- papieru
- trociny i korę drzew;
zatłuszczonego lub
- niezaimpregnowane
mocno
drewno;
zabrudzonego;
- kartonów po
mleku i napojach;
- papierowych
worków po
nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych;

- resztki jedzenia;

nie wrzucamy
- kości zwierząt;
- oleju jadalnego;
- odchodów
zwierząt;
- popiołu z węgla
kamiennego;
- leków;
- drewna
impregnowanego;
- płyt wiórowych i
pilśniowych MDF;
- ziemi i kamieni;
- innych odpadów
komunalnych (w
tym
niebezpiecznych);

- tapet;
- pieluch
jednorazowych i
innych materiałów
higienicznych;
- zatłuszczonych
jednorazowych
opakowań z papieru
i naczyń
jednorazowych;
- ubrań;

- kapsle, zakrętki od
słoików;

Do worka lub pojemnika w kolorze czarnym należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu oraz nie można wrzucić do pozostałych
worków lub pojemników.

Jeżeli właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczył, że posiada
przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące
odpady
komunalne
powstające
na
nieruchomości,
NIE MOŻE WYSTAWIAĆ BIOODPADÓW DO ODBIORU PRZEZ
FIRMĘ EKOLIDER ORAZ NIE MOŻE ODDAĆ TYCH ODPADÓW
NA PSZOK.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 51 w Żelechowie w godzinach jego
pracy można oddać następujące odpady (po ich uprzednim posegregowaniu):



















papier, opakowania z makulatury, kartonu i tektury,
opakowania wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne,
bioodpady (tylko osoby nieposiadające kompostownika),
szkło i opakowania szklane,
metale (opakowania metalowe),
przeterminowane leki i chemikalia,
odpady niebezpieczne m. in. świetlówki, żarówki, pozostałości farb,
lakierów, rozpuszczalników w oryginalnych opakowaniach,
zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki,
telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, miksery itp.),
zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony poza oponami z maszyn i ciągników rolniczych oraz
pojazdów ciężarowych,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, pod warunkiem, że odpady te
pochodzą z nieruchomości zamieszkałych i powstały w wyniku
prowadzenie drobnych robót nie wymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty,
odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
popiół , żużel piecowy,
tekstylia, odzież, zabawki.

Przeterminowane leki można oddać również w aptece przy ul. Długiej 120
w Żelechowie.
Z nieruchomości zamieszkałych oraz w PSZOK nie są odbierane:
- odpady części samochodowych,
- odpady z działalności gospodarczej,
- odpady z działalności rolniczej (m.in. folie, sznurki oraz opony).
Odpady części samochodowych
- Jeżeli odpady zostały wytworzone podczas napraw dokonywanych
w zakładach mechaniki pojazdowej, to za ich utylizację odpowiada zakład
mechaniki.
- Jeżeli odpady zostały wytworzone w wyniku samodzielnych napraw,
to właściciel samochodu winien je oddać we własnym zakresie do stacji
demontażu pojazdów.
Odpłatnym zbieraniem odpadów folii, sznurka oraz opon powstających
w gospodarstwach rolnych zajmują się następujące podmioty:
- EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4 08-400 Garwolin,
- PPHU KORNEX Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż.
Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające
do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:






używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,
kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie
opakowanych,
kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz
tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do
pojemników na odzież.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żelechowie,
ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
pokój nr 11, tel. 257541006.

