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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.

WYRZUCAMY
- opakowania z papieru i tektury
- czasopisma i ulotki
- gazety
- zeszyty
- papier biurowy
- ksi¹¿ki
- prospekty

PA

NIE WYRZUCAMY
- odpady higieniczne np. rêczniki
papierowe i zu¿yte chusteczki
- kartony po mleku i napojach
- papier lakierowany
i powleczony foli¹
- zanieczyszczony papier
- papierowe worki po nawozach
i materia³ach budowlanych
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-opakowania po lekach
- zu¿yte baterie i akumulatory
- opakowania po farbach
- plastikowe zabawki
- czêci samochodowe
- zu¿yty sprzêt elektroniczny

E

NIE WYRZUCAMY

AL

- butelki plastikowe
- nakrêtki, kapsle i zakrêtki
od s³oików
- plastikowe opakowania
- torebki, worki foliowe
- puszki po ¿ywnoci
- folia aluminiowa
- opakowania po rodkach
czystoci, kosmetykach
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WYRZUCAMY
- butelki po napojach
i ¿ywnoci
- s³oiki
- szklane opakowania po
kosmetykach

NIE WYRZUCAMY
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- ceramika, doniczki, porcelana
- szk³o okularowe
- ¿arówki, wietlówki
- opakowania po lekach
- opakownia po olejach
silnikowych
- lustra
- szyby

WYRZUCAMY

O
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-odpady po warzywach
i owocach
- resztki jedzenia
- ga³êzie drzew i krzewów
- skoszona trawa
- licie, kwiaty
- trociny i kora drzew

NIE WYRZUCAMY
-ziemia i kamienie
- popió³ z wêgla kamiennego
- drewno impregnowane
- koci i odchody zwierz¹t
- p³yty wiórowe
i pilniowe

Rodzaje odpadów,
które bêd¹ przyjmowane
do PSZOK-u.












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

Rodzaje odpadów, które
nie bêd¹ przyjmowane
do PSZOK-u.
 powstaj¹ce w wyniku
prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej
 zmieszane
 z nieruchomoci niezamieszka³ych
 od mieszkañców, którzy nie z³o¿yli
deklaracji o wysokoci op³aty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Przemyl

Segreguj
PLASTIK
METAL

Najlepiej wybieraj szklane lub
papierowe opakowania.
Oko³o 66 plastikowych butelek
PET wyrzucamy w ci¹gu roku.

Wybierz jedno du¿e opakowanie
zamiast kilku ma³ych.

faktura
on line

PLASTIK
METAL

SZK£O

PAPIER

SZK£O

PAPIER

BIO

BIO

ODDZIELAJ TO CO MO¯NA
ODZYSKAÆ - TO WA¯NE!

W sklepach i aptekach s¹
specjalne pojemniki na
niebezpieczne odpady.
MIECI NIEBEZPIECZNYCH
NIGDY NIE WYRZUCAJ
DO MIECI ZMIESZANYCH!

Ogranicz zu¿ycie papieru wysy³aj/odbieraj faktury
on line.
Wybierz bawe³nian¹ torbê
zamiast jednorazowych.
Plastikowe sztuæce zast¹p
metalowymi.
Jeli posiadasz stare meble nie wyrzucaj ich, jeli to
kanapa - to obij j¹ na nowo,
lub oddaj komu innemu.
Dziel siê z innymi zamiast
wyrzucaæ.

POJEMNIK
NA ODPADY
ZMIESZANE

Pozosta³oci, których nie mo¿na
wysegregowaæ, w tym popio³y
z palenisk domowych, pampersy.

Recykling
Co to takiego?

Recykling jest jednym ze sposobów ochrony rodowiska naturalnego polega on na zmniejszeniu iloci odpadów. Odpady nie s¹ niszczone ani
spalane, tylko ponownie przetwarzane z surowców wtórnych: szk³a,
papieru, metali i tworzyw sztucznych. Po odzyskaniu surowce mog¹ byæ
wykorzystywane ponownie. Papier mo¿e byæ przetwarzany nawet do
kilkunastu razy, natomiast takie surowce wtórne jak szk³o czy aluminium
bez koñca. Aby recykling mia³ sens i funkcjonowa³ jak nale¿y - musimy
dok³adnie segregowaæ mieci.

?

Czy wiesz, ¿e ka¿dy z nas rocznie
produkuje oko³o 280 kg mieci???

W Polsce
43,3% mieci trafia
na wysypiska,
a 26% do recyklingu

Co podlega

pod recykling?

Najprostsz¹ z dróg, która prowadzi do ochrony rodowiska jest RECYKLING.
Konsekwentne i szybkie dzia³anie odgrywa tu wa¿n¹ rolê. Liczba
wytwarzanych odpadów ronie w zastraszaj¹cym tempie, poniewa¿ coraz
wiêcej konsumujemy. Nie mo¿emy zrezygnowaæ z recyklingu, gdy¿ wi¹¿e
siê to z wyrzucaniem ogromnych pieniêdzy do kosza - a moglibymy
przeznaczyæ te pieni¹dze na surowce i energiê do wyprodukowania
kolejnych rzeczy.

tworzywa
sztuczne

szklane
opakowania

- 10 razy mog¹ byæ
poddane recyklingowi

- mog¹ byæ
przetwarzane
nieskoñczenie
wiele razy i nie
strac¹ na jakoci

aluminiowe
puszki

- w nieskoñczonoæ
mo¿na je przetwarzaæ

kartony po
mleku i sokach

- to wysokiej jakoci
celuloza, powstaj¹ z niej
nowe wyroby papiernicze

metale

- ca³oæ tych
materia³ów nadaje siê
do recyklingu

stare
telewizory

- 56% czêci nadaje siê
do ponownego
przetworzenia

Polar z 35 plastikowych butelek
35 plastikowych
butelek wystarczy na
wyprodukowanie bluzy
z polaru. Dziêki recyklingowi
oszczêdzamy energiê
i surowce.
(plastik
robi siê
i surowce
(plastik
wytwarza
z pochodnych
ropy naftowej)
siê z pochodnych
ropy
naftowej).
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Wartoæ energetyczna
Czy wiesz ¿e karton po mleku
ma tak¹ wartoæ
energetyczn¹, która mo¿e
zasilaæ ¿arówkê o mocy 40
WAT przez 1,5 godziny.

Produkcja tlenu jest wa¿na
Aby wyprodukowaæ 1 tonê
papieru potrzeba 17 drzew.
Te 17 drzew w przeci¹gu roku
produkuje tlen dla 170 ludzi.
Postaraj siê oszczêdzaæ papier
- nie drukuj tego co mo¿esz
przeczytaæ w wersji
elektronicznej.

1 tona

Zatrute setki litrów wody
400 litrów wody mo¿e zostaæ
zatrute przez jedn¹
baterie z zegarka
elektronicznego.Wrzucaj
baterie do specjalnych
pojemników w sklepie lub
oddawaj je w punkcie zbiórki.

Marnowanie jedzenia
9 mln ton jedzenia marnuje siê
rocznie w Polsce. Rób
przemylane zakupy spo¿ywcze.

=
17 drzew
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