PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości z terenu gminy Zakrzewo będą
zobowiązani dostarczać następujące frakcje
(rodzaje) odpadów
komunalnych do PSZOK w ramach obowiązującej stawki opłaty:
 odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki, chemikalia
(np. farby i lakiery), zużyte baterie, akumulatory, świetlówki i opony,
 odpady wielkogabarytowe w tym meble, dywany, wanny,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD),
 odpady problemowe w tym np. zniszczone i niepotrzebne parasole,
odzież, kapelusze, paski, sprzęt sportowy,
 odpady budowlane i rozbiórkowe
 i inne.

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCA:
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany:
 do 15 kwietnia 2013 roku złożyć pierwszą deklarację w Urzędzie
Gminy w Zakrzewie, w której miedzy innymi wybierze jedną
z metod zbierania odpadów komunalnych: selektywne lub
zmieszane,
 wyposażyć nieruchomość w pojemniki na zbiórkę odpadów
komunalnych.
Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uchwalone przez Radę Gminy Zakrzewo:
 selektywne – 7,00 zł/jednego mieszkańca/miesiąc
 zmieszane – 14,00 zł/jednego mieszkańca/miesiąc
w opłacie są również ujęte odpady dostarczane do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć obowiązującą
umowę na wywóz odpadów komunalnych.

Gmina
Zakrzewo
ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ

Gospodarka odpadami komunalnymi
Nowe zasady obowiązują od 1 lipca 2013 roku
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Zakrzewie, pokój nr 13
Referat Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gminy
ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo
Tel. 54 2720942

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „U ŹRÓDŁA” W GMINIE ZAKRZEWO
„u źródła”, czyli w każdym gospodarstwie domowym odpady komunalne mogą być gromadzone w sposób selektywny lub zmieszany.
Selektywnie z podziałem na dwie frakcje: suche i mokre

ZRÓB DLA ZIEMI COŚ DOBREGO, ODDZIEL MOKRE OD SUCHEGO

ODPADY SUCHE
obejmują surowce wtórne takie jak:
 papier i tektura,
 tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych
opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach,
opakowania po chemii gospodarczej),
 odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, mleku),
 metal,
 butelki i słoiki po napojach i żywności,
 szklane opakowania po kosmetykach.
oraz inne odpady typu:
 szkło ozdobne (np. kryształy),
 fajans,
 guma, skóra,
 drewno (fragmenty mieszczące się w pojemniku).

ODPADY MOKRE
obejmują m.in.:
 odpady kuchenne,
 resztki i obierki owoców i warzyw,
 fusy z kawy i herbaty,
 skorupki jajek,
 odpady tytoniowe (np. niedopałki papierosów, popiół papierosowy),
 rośliny i ziemia kwiatowa,
 zużyte ręczniki papierowe,
 zużyte chusteczki higieniczne,
 pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej,
 mokry papier i karton,
 woreczki i torebki papierowe,
 zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
 pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt,
 trociny,
 skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie.

ODPADY ZMIESZANE

SELEK

ZMIESZANEMOKRE

Wszystkie odpady komunalne wymienione we frakcjach:
suche – mokre umieszcza się w jednym pojemniku.

Uwaga!
Popiół należy gromadzić w odrębnym
pojemniku.

