NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2020 R.

Wrzucamy:

Odkręcone i
zgniecione
plastikowe butelki po
napojach,

Nakrętki, o ile nie
zbieramy ich w
ramach akcji
dobroczynnej,

Plastikowe
opakowania po
produktach
spożywczych,

Opakowania
wielomateriałowe
(np. kartony po
mleku, sokach),

Opakowania po
środkach czystości,

Plastikowe torby,
worki, reklamówki,
inne folie,

Aluminiowe puszki
po napojach i
sokach,

Puszki po
konserwach

Folię aluminiową

Metale kolorowe

Kapsle, zakrętki od
słoików,

Nie Wrzucamy:

Butelek i pojemników
z zawartością,

Opakowań po lekach
i zużytych artykułów
medycznych,

Opakowań po olejach
silnikowych,

Części
samochodowych,

Zużytych baterii i
akumulatorów,

Puszek i pojemników
po farbach i
lakierach,

Zużytego sprzętu
elektronicznego i
AGD.

Wrzucamy:

Opakowania z
papieru, karton,
tekturę (także falistą),

Katalogi, ulotki,
prospekty,

Gazety i czasopisma,

Papier szkolny i
biurowy,
zadrukowane kartki,

Zeszyty i książki,

Papier pakowy,

Torby i worki
papierowe.
Nie Wrzucamy:

Ręczników
papierowych i
zużytych chusteczek
higienicznych,

Papieru
lakierowanego i
powlekanego folią,

Papieru
zatłuszczonego lub
zabrudzonego,

Kartonów po mleku i
napojach

Papierowych worków
po nawozach,
cemencie i innych
materiałach
budowlanych,

Tapet

Pieluch
jednorazowych i
podpasek

Zatłuszczonych
jednorazowych
opakowań z papieru i
naczyń
jednorazowych,

Ubrań.

Wrzucamy:




Butelki i słoiki po
napojach i żywności
(w tym butelki po
napojach
alkoholowych i olejach
roślinnych),
Szklane opakowania
po kosmetykach (o ile
nie są wykonane z
trwale połączonych
kilku surowców),

Nie Wrzucamy:












Ceramiki, doniczek,
porcelany, fajansu,
kryształów,
Szkła okularowego
Szkła żaroodpornego
Zniczy z zawartością
wosku,
Żarówek i świetlówek,
Reflektorów,
Opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach i
olejach silnikowych
Luster
Szyb okiennych i
zbrojonych
Monitorów i lamp
telewizyjnych
Termometrów i
strzykawek.

Wrzucamy:





Odpadki warzywne
i owoce (w tym
obierki itp.),
Gałęzie drzew i
krzewów,
Skoszoną trawę,
liście, kwiaty,
Trociny i korę
drzew,

Nie Wrzucamy:










Kości zwierząt,
Oleju jadalnego,
Odchodów
zwierząt,
Popiołu z węgla
kamiennego,
Leków,
Drewna
impregnowanego,
Płyt wiórowych i
MDF,
Ziemi i kamieni,
Innych odpadów
komunalnych (w
tym
niebezpiecznych),

Wszystko to, czego nie można
odzyskać
lub
wykorzystać
w
procesie recyklingu, z wyłączeniem
odpadów
niebezpiecznych,
wrzucamy do pojemnika z odpadami
zmieszanymi.

PSZOK
 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest
przy ul. Słowackiego 32 w Jaworze na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w
Jaworze.
 PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku: poniedziałek, środa, czwartek,
piątek od 7.00 do 15.00, a we wtorek od 7.00 do 17.00
 W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione
odpady:

papier,

metale,

tworzywa sztuczne,

szkło,

opakowania wielomateriałowe,

komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,

zielone,

przeterminowane leki i chemikalia,

zużyte baterie i akumulatory,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

zużyte opony
 Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych
opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być
uszkodzone
 Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

odpady zawierające azbest,

szyby samochodowe,

szkło zbrojone i hartowane,

materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

zmieszane odpady komunalne,

części samochodowe,

zmieszane odpady budowlane
 Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na
własny koszt.
 Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona dokona
sprawdzenia zawartości dostarczonych odpadów i potwierdzi odbiór na karcie
przekazania odpadu
 Podstawą przyjęcia odpadów w PSZOK jest ostatni dowód uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych przez PSZOK dostępnych jest na
stronie www.mecinka.pl w zakładce Nowy ład śmieciowy/ PSZOK

