Recykling - wa¿na sprawa
Odpady s¹ nieodzownym ubocznym
aspektem naszego ¿ycia. W rozwiniêtym
spo³eczeñstwie przemys³owym wzros³a iloæ
produkowanych odpadów, a wraz z rozwojem
technicznym i konsumpcyjnym stylem
¿ycia zmieni³ siê ich sk³ad. Selekcja i zbiórka
odpadów sta³a siê naszym wspólnym
problemem, którego rozwi¹zanie wymaga
poparcia i zaanga¿owania ca³ego naszego
spo³eczeñstwa.
Dlatego tak wa¿nym aspektem jest edukacja
ekologiczna w zakresie gospodarowania
odpadami w ró¿nych rodowiskach i na
ró¿nych szczeblach wiekowych, bowiem
prawid³owe funkcjonowanie systemu
gospodarowania odpadami zale¿y od
postaw spo³ecznych.

Zalety recyklingu
Recykling przynosi wiele
korzyci, wród których
znajduj¹ siê:
 Zmniejszenie zu¿ycia energii, a co za tym
idzie  redukcja wydatków.
 Bezp³atne pozbycie siê niepotrzebnych
odpadów z gospodarstw domowych.
 Obni¿enie zu¿ycia surowców naturalnych.
 Redukcja iloci odpadów na wysypiskach.
 Przetworzenie surowców i materia³ów na
nowe lub ponowne ich wykorzystanie.
 Mniejsze obci¹¿enie dla rodowiska.
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Rodzaje odpadów,
które bêd¹ przyjmowane
do PSZOK-u.
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Tu siê znajdujemy

Rodzaje odpadów, które
nie bêd¹ przyjmowane
do PSZOK-u.
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Kto mo¿e oddaæ odpady?
w³aciciele nieruchomoci zamieszka³ych z terenu Gminy
Siepraw (którzy z³o¿yli deklaracje o wysokoci op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Kiedy otwarte?
od 1 stycznia do 31 marca i od 1 listopada do 31 grudnia
(jedna sobota w miesi¹cu przez cztery godziny)
od 1 kwietnia do 31 padziernika (dwie soboty
w miesi¹cu przez cztery godziny)
Dok³adny termin zostanie podany w harmonogramie
odbioru odpadów.

Koszt
Bez dodatkowych op³at.
www.siepraw.pl

 chemikalia
 baterie i akumulatory
 ulegaj¹ce biodegradacji
 wielkogabarytowe i meble
 zu¿yte opony
 papier, szk³o, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateria³owe
oraz metal
 zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny
 urz¹dzenia zawieraj¹ce freony
 przeterminowane leki
 odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowi¹ce odpady komunalne
 inne odpady okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art., 4a ustawy
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach

 powstaj¹ce w wyniku
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
 zmieszane
 z nieruchomoci niezamieszka³ych
 od mieszkañców, którzy nie z³o¿yli
deklaracji o wysokoci op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
www.siepraw.pl

