SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
TERENIE GMINY BORONÓW
Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska!
Zgodnie z przepisami nowej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach opłata za odpady posegregowane jest niższa.
Rada Gminy Boronów uchwaliła następujące stawki:
• 6,00 zł/osoba/miesiąc w przypadku zadeklarowania selektywnego zbierania odpadów.
• 11,00 zł/osoba/miesiąc w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania odpadów.

Na terenie gminy Boronów do segregacji odpadów komunalnych stosuje się worki
następujących kolorów:
•

kolor niebieski – papier;

•

kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

•

kolor zielony – szkło;

•

kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;

oraz pojemniki do gromadzenia pozostałych, zmieszanych odpadów komunalnych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------

Do poszczególnych worków należy wrzucać zużyte materiały i opakowania, zwracając
uwagę na ich właściwą segregację:
WOREK NIEBIESKI
- PAPIER Wrzucamy:
•
•
•
•

gazety, książki, katalogi, zeszyty;
papierowe torby i worki;
papier szkolny, biurowy;
kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
Nie wrzucamy:

• kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku,
napojach);
• tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu);
• kalki, tapety;
• odpady higieniczne (np. waciki, pieluchy jednorazowe).
Uwaga!
Przed wrzuceniem papieru do worka należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy
metalowe lub plastikowe.

WOREK ZIELONY
-SZKŁO-

Wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności bez nakrętek;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
• porcelana i ceramika np. doniczki, wazony itp.;
• żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory -

•
•
•
•

odpady niebezpieczne;
szkło stołowe, szkło żaroodporne;
fajans, kryształ;
ekrany i lampy telewizyjne - odpady niebezpieczne;
lustra, szyby samochodowe i okienne.

Uwaga!
W przypadku szkła potłuczonego dopuszczalne jest wyrzucenie niewielkiej ilości do pojemnika na
odpady zmieszane.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE, METAL ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
Wrzucamy:
• puste, odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po napojach (np. typu PET);
• puste butelki plastikowe po kosmetykach
i środkach czystości;
• plastikowe opakowania po żywności (np. po
jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
• kartony i tektura pokryta folią aluminiową
(np. opakowania typu tetra pak po mleku
i napojach);
• plastikowe i metalowe zakrętki;
• folia i torebki z tworzyw sztucznych (czyste);
• puszki po napojach, konserwach;
• drobny złom żelazny oraz drobny złom metali
kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

Nie wrzucamy:

• butelki i opakowania po smarach oraz olejach samochodowych i silnikowych - odpady
niebezpieczne;
• styropian;
• butelki z jakąkolwiek zawartością;
• puszki po farbach, baterie - odpady niebezpieczne;
• opakowania po aerozolach, lekach;
• opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych - odpady niebezpieczne;
• sprzęt AGD.
•

Uwaga!
Przed włożeniem segregowanych śmieci do worka należy zgnieść opakowania plastikowe
i wielomateriałowe, by zajmowały jak najmniej miejsca. Odpady należy także opróżnić z resztek
produktu i jedzenia. Należy również w miarę możliwości oddzielić ewentualne etykiety, nalepki
itp. z tworzyw innych niż plastik.

WOREK BRĄZOWY
-ODPADY BIODEGRADOWALNE • odpady

Wrzucamy:

z gospodarstw domowych, w tym kuchenne
z warzyw surowych i gotowanych (np. obierki);
• części zielone roślin;
• zużyte torebki po herbatach;
• resztki potraw;
• skórki cytrusów i resztki wszystkich owoców wraz z pestkami i nadgniłymi
owocami;
• resztki roślinne z ogródków przydomowych, w tym liście, chwasty;
• gałęzie z wycinek sanitarnych i pielęgnacyjnych z ogródków przydomowych;
• stare siano, trawa, słoma, kora, wióry trociny o różnym stopniu zbutwienia
(wióry i trociny bez środków impregnujących drewno, lakierów i farb).

Nie wrzucamy:

• naklejki drukowane oraz domieszki materiałów takich jak: folie metalowe
i plastikowe;
• skórki i resztki owoców z naklejkami;
• spinacze, sznurki i etykiety od saszetek herbaty.
Uwaga!
Zaleca się zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie na przydomowych
kompostownikach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE

Pozostałe po wysegregowaniu odpady komunalne (m. in.
popiół, pieluchy jednorazowe itd.) należy gromadzić
w zamkniętych, szczelnych pojemnikach do gromadzenia
odpadów komunalnych, które następnie są opróżniane przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach segregacji podlegają także określone
grupy odpadów, których nie należy wrzucać do żadnego z w/w worków:

− przeterminowane leki, a także zużyte baterie i akumulatory należy oddać do wyznaczonych
na terenie gminy punktów ich odbioru wyznaczonych w miejscach użyteczności publicznej,
− odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie
wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty,
będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców w przeznaczonych do tego celu workach lub
kontenerach - po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym wykonawcy, natomiast odpady
niespełniające tej definicji będą odbierane za dodatkową opłatą uiszczaną firmie odbierającej odpady,

− tekstylia i odzież - w zależności od stopnia zużycia należy umieścić w pojemnikach opróżnianych
przez PCK bądź inne instytucje charytatywne lub ewentualnie niewielkie ilości wyrzucić do
pojemnika na odpady zmieszane,
− zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz odpady wielkogabarytowe, a także niewielkie ilości
zużytych opon będą odbierane w wyznaczonych terminach sprzed posesji mieszkańców.
W przypadku braku miejsca na ich składowanie można w terminie wcześniejszym oddać w/w odpady
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u),
− chemikalia i inne odpady niebezpieczne, np. pozostałości rozpuszczalników, farb, olejów
silnikowych, wraz z opakowaniami, oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu należy dostarczyć do
PSZOK-u.

WAŻNE !!!
 Na terenie gminy zostanie utworzony w miejscowości Hucisko na terenie oczyszczalni
ścieków - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt będzie
czynny począwszy od dnia 01.07.2013:
• wtorek 9ºº - 12ºº ;
• czwartek: 15ºº - 18ºº ;
• sobota 9ºº – 12ºº.
 W przypadku niedopełnienia przez mieszkańca standardów selektywnej zbiórki odpadów
firma odbierająca odpady umieści na pokrywie pojemnika znacznik (samoprzylepną kartkę
w kolorze żółtym) informującą właściciela o zakwalifikowaniu odpadów jako zmieszanych.
Konsekwencją tego zostanie naliczona większa opłata za gospodarowanie odpadami (stawka
jak w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny) za miesiąc, w którym
wystąpiła nieprawidłowość.
 Firmy, z którymi mieszkańcy mieli zawarte dotychczasowe umowy na odbiór nieczystości
w miesiącu czerwcu odbiorą aktualnie używane pojemniki na odpady. Natomiast w terminie
do 30.06.2013 r. gmina zaopatrzy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje
w pojemniki o pojemności 120l lub 240l oraz worki do segregacji w ilości zależnej
od zadeklarowanej liczby osób zamieszkałych.
 Mieszkańcy mogą zaopatrzyć się indywidualnie w dodatkowe pojemniki na odpady
zmieszane, jednak należy pamiętać, aby spełniały one normy wynikające z obowiązujących
przepisów (PN-EN 840-1:2005, PN-EN 840-2:2005, PN-EN 840-3:2005, PN-EN 840-4:2005, PN-EN
840-5:2005, PN-EN 840- 6+A1:2010\0) lub posiadały deklarację zgodności wystawioną przez
producenta. Natomiast dodatkowe worki do segregacji odpadów będą dostępne w Urzędzie
Gminy w kasie na parterze (punkty poboru opłat).


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy pod
numerami telefonów: 34/ 353-91-00 wew. 35 lub 21, a także z wykonawcą, czyli firmą
odbierającą odpady: Strach i Synowie Sp. z o.o. z Częstochowy tel.: 34/365-91-17.

