SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
od mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry
(obowiązujący od 1 lipca 2013 r.)
POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY
(tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe)
Opakowania puste bez zakrętek i korków zgnieć przed włożeniem do pojemnika
wrzucamy:
butelki plastikowe po napojach (typu PET);
butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
plastikowe zakrętki, metalowe kapsle, zakrętki ze słoików;
plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, serkach, margarynach,
koszyki po owocach);
duże folie opakunkowe, torby foliowe, folie aluminiowe;
puszki po napojach, konserwach (np. brzoskwiniach, przecierach itp.);
drobny złom żelazny oraz złom metali kolorowych (np. garnki, narzędzia);
kartony i tektury pokryte folią aluminiową (np. tetra pak po mleku i sokach).
nie wrzucamy:
opakowania, butelki po olejach spożywczych lub silnikowych, smarach;
części plastikowe nie będące opakowaniami;
pojemniki po wyrobach garmażeryjnych;
tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego;
styropian, guma, zabawki;
butelki i opakowania z jakąkolwiek zawartością;
puszki po farbach i lakierach;
opakowania po aerozolach, lekach;
opakowania po środkach chwasto lub owadobójczych;
sprzęt AGD.

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY (szkło białe i kolorowe)
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika, usuń
metalowe nakrętki i obwódki.
wrzucamy:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
butelki po napojach alkoholowych;
szklane opakowania po kosmetykach;
naczynia szklane (np. kieliszki, szklanki).
nie wrzucamy:
porcelana i ceramika, doniczki;
żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory;
szkło okularowe, szkło żaroodporne, szkło kryształowe;
fajans,
ekrany i lampy telewizyjne;
szkło płaskie (np. lustra, szyby okienne i samochodowe);
szklane opakowania po lekach.

POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI
(materiały papierowe)
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki, inne
elementy metalowe lub plastikowe
wrzucamy:
gazety, ulotki, książki, katalogi, zeszyty;
papierowe torby i worki;
papier pakunkowy, szkolny, biurowy;
kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;
tektura falista.
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, kartony po mleku lub po napojach);
kalki, papier termiczny i faksowy;
tapety;
odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy);
opakowania po cemencie i innych zaprawach budowlanych.

POJEMNIK BRĄZOWY
(odpady biodegradowalne – odpady podlegające naturalnym procesom rozkładu)
wrzucamy:
roślinne odpady kuchenne (np. resztki owoców i warzyw, obierki
z ziemniaków);
fusy po kawie i herbacie (razem z filtrami papierowymi);
skorupki jajek i łupiny orzechów;
odpady ogrodowe (np. trawa, liście, kwiaty i pozostałości roślin, owoce);
ziemia do kwiatów, rozdrobnione gałęzie.

nie wrzucamy:
zwierzęce odpady kuchenne (np. odpadki z mięsa, ryb, kości);
zepsuta żywność, resztki jedzenia w płynie;
torebki z herbat z tworzywa sztucznego;
odchody zwierzęce;
rośliny porażone chorobami grzybowymi, bakteryjnymi, wirusowymi.

Kompostownik na posesji jest dobrowolny i nie jest wymagany do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Segregując odpady, wszelkie pojemniki i opakowania wyrzucamy bez zawartości
– zanieczyszczone wrzucamy do „zmieszanych”.

POJEMNIK CZARNY
(odpady zmieszane, pozostałe z segregacji)
wrzucamy:
popiół;
odpady higieniczne (np. pampersy);
ceramika (np. fajans, porcelana, naczynia żaroodporne, doniczki, talerze);
artykuły piśmienne;
tekstylia.

nie wrzucamy:
1)
odpady wskazane do obowiązkowej segregacji ;
odpady niebezpieczne;
przeterminowane leki;
odpady z remontów.

1) Nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
Każda nieruchomość zamieszkała zostanie wyposażona w pojemniki i worki
przez przedsiębiorcę w ramach ponoszonej opłaty – ich ilość zależna jest od
ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość.
Częstotliwość odbioru posegregowanych odpadów, w tym biodegradowalnych:
dla domków jednorodzinnych – odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu
dla domów wielorodzinnych i bloków mieszkalnych – odbierane nie rzadziej
niż raz na tydzień
Częstotliwość odbioru nieposegregowanych (zmieszanych) odpadów:
dla domków jednorodzinnych – odbierane co 2 tygodnie
dla domów wielorodzinnych – odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień
dla bloków mieszkalnych – odbierane nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu
Harmonogramy odbioru poszczególnych odpadów zostaną dostarczone do
mieszkańców przez przedsiębiorcę.
Odpady zebrane w sposób selektywny można również dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEJSCACH USTAWIENIA POJEMNIKÓW NA
ODPADY KOMUNALNE NALEŻY DO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Meble, duże opakowania, w tym ze styropianu, duże
AGD-RTV, zużyte opony samochodowe odbierane dwa razy w roku sprzed posesji

PRZETERMINOWANE LEKI
odbiór przez punkty zbiórki znajdujące się
w wytypowanych aptekach
Do pojemników można wrzucać leki w postaci:
tabletek, ampułek w opakowaniach lub luzem, syropy, krople,
roztwory w zamkniętych opakowaniach oraz maści.
Zabronione jest wrzucanie:
igieł, igłostrzykawek i termometrów.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani
przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu
w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli
zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

ODPADY Z REMONTÓW I ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz
odpady niebezpieczne między innymi
takie jak: baterie,
akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, pojemniki po
olejach, aerozolach, benzynie, tonery i tusze do drukarek,
taśmy wideo, materiały fotograficzne, stare kosmetyki, opony
samochodowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny –
mieszkańcy mogą dostarczyć bezpłatnie do PSZOK.
Transport odpadów do PSZOK-u mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie i na własny koszt.
Zużyte baterie i akumulatory można również przekazywać do punktów świadczących
usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub
przekazywać do placówek handlowych prowadzących sprzedaż baterii i akumulatorów.

Więcej
informacji
można
uzyskać
na
stronie
internetowej
www.odpady.tarnowskiegory.pl lub w Wydziale Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 pod
numerami telefonów:
32/ 39 33 679
32/ 39 33 675

