Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków
Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia
odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w
czystym i zadbanym środowisku oraz dbałością o zdrowie naszych potomków.
Z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XXXVI/112/2012 Rady Gminy Wilków
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Wilków odpady komunalne wytwarzane na terenach
nieruchomości zamieszkałych (jedno- lub wielorodzinnych) oraz na tych, na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – będą
poddane segregacji w miejscu ich wytwarzania, czyli bezpośrednio w
gospodarstwach.
Regulamin przewiduje wyodrębnienie z odpadów niesegregowanych
(zmieszanych) 2 frakcji.
Odpady surowcowe (tzw. suche)

W skład których mogą wchodzić w szczególności:
metale żelazne i nieżelazne, papier, tektura, tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe.

Do worka oznaczonego "ODPADY SUROWCOWE – FRAKCJA
SUCHA" WRZUCAMY:
 opakowania z papieru lub tektury
 stare gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy,
książki,
 opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach,
serkach, kefirach, tłuszczach)
 butelki PET po napojach
 opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach
 torebki foliowe
 metale (puszki po napojach, narzędzia, zabawki)
 opakowania tetra pak
 czyste kanistry plastikowe,
 zużyte buty, ubrania, tworzywa sztuczne itp.,
 puszki po żywności, karmie dla zwierząt itp.,
ZALECA SIĘ !!! Oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw i opakowań !

Do worka oznaczonego "ODPADY SUROWCOWE – FRAKCJA
SUCHA " NIE WRZUCAMY:
 pampersów i podpasek
 opakowań po środkach ochrony roślin
 opakowań po farbach, lakierach
 opakowań po olejach spożywczych, olejach technicznych
 opakowań po lekach
 opakowań z jakąkolwiek zawartością,
 worków po cemencie (gipsie, wapnie, itp.).
Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny
parametr jej jakości – oraz aby razem z odpadami nie trafiły do pojemnika żadne
zanieczyszczenia mechaniczne (np. szkło, piasek, popiół itp. ), chemiczne (np.
kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

UWAGA !!!
Z opakowań odkręcamy nakrętki i wrzucamy do surowców, a
opakowania zgniatamy !
SZKŁO

W skład których mogą wchodzić w szczególności:
butelki po napojach, słoiki, inne szklane przedmioty

Do pojemnika lub worka oznaczonego "SZKŁO" WRZUCAMY:
 odpady ze szkła opakowaniowego,
 słoiki bez przykrywek, zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek,
 butelki (po napojach, żywności, alkoholu),
 szklane opakowania po napojach i żywności,
 szklane opakowania po kosmetykach
ZALECA SIĘ !!! Oczyszczanie silnie zabrudzonych butelek i szklanych opakowań !

Do pojemnika lub worka oznaczonego "SZKŁO" NIE WRZUCAMY:
 szyb okiennych,
 szyb samochodowych,
 luster,
 porcelany,
 szkła zbrojonego
 naczyń żaroodpornych,

 szkła kryształowego,
 ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze),
 żarówek,
 świetlówek,
 kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i
 chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Pozostałe

odpady

niesegregowane

(zmieszane)

powinny

być

gromadzone w osobnym pojemniku o pojemności 120 litrów lub 1100
litrów.

Do pojemnika WRZUCAMY:
 wszystkie pozostałe odpady po wysegregowaniu, tzw. odpady mokre

ELEKTROŚMIECI nie wolno wyrzucać ich do śmietników, ale można:
 bezpłatnie oddać je do specjalnie wyznaczonego punktu zbierania na
terenie gminy – PSZOK w ROGOWIE
 bezpłatnie oddać je w sklepie, jeśli kupujesz nowe urządzenie tego
samego typu (w stosunku 1:1 np. telewizor za telewizor, świetlówkę za
świetlówkę).

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH nie wolno wyrzucać do worków ani
pojemników, ale można:
 bezpłatnie oddać je (celem utylizacji) do specjalnie wyznaczonego
punktu zbierania na terenie gminy, tj.:
1) baterie – w szkołach, bibliotekach i urzędzie gminy,
2) świetlówki – w budynkach gospodarczych urzędu gminy,
3) leki – w aptekach
4) akumulatory – PSZOK Rogów
5) oleje i smary – PSZOK Rogów
6) farby i kleje – PSZOK Rogów
7) urządzenia elektroniczne i elektryczne – PSZOK Rogów
8) środki ochrony roślin – właściciele sklepów sprzedających środki
ochrony roślin
9) wyroby zawierające azbest – odbiór bezpośredni z terenu posesji
przez wykwalifikowanego przedsiębiorcę.
Odpady te będą zbierane w sposób akcyjny, po uprzednim poinformowaniu
mieszkańców w specjalne rozdawanych do tego celu workach z terenów
posesji lub bezpośrednio w PSZOK-u w Rogowie.
Razem na pewno sprawimy że NASZA GMINA będzie czysta
i przyjazna środowisku !

