ODPADY ZIELONE
BIODEGRADACJI

I

ULEGAJĄCE

Do worków/pojemników na odpady zielone i ulegające
biodegradacji należy wrzucać:
 Liście, skoszoną trawę, kwiaty ogrodowe itp.
 Obierki, skórki, ogryzki
Nie należy wrzucać:
 Odpadów nie podlegających biologicznemu rozkładowi
Odpady te w przypadku takiej możliwości należy
kompostować we własnym gospodarstwie lub wykorzystywać
do skarmiania zwierząt. Dzięki kompostowaniu zmniejsza się
ilość śmieci na składowiskach. Kompost pozyskany z tych
odpadów jest najlepszym i ekologicznym nawozem dla roślin.

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Dodatkowo w ramach sytemu zbiórki odpadów funkcjonują
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw.
PSZOK-i. W ramach ponoszonej opłaty (podatku śmieciowego)
można w nich oddać:
o
przeterminowane leki;
o
chemikalia (np. oleje, farby, rozpuszczalniki);
o
zużyte baterie i akumulatory;
o
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
o
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
o
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne;
o
zużyte opony;
o
tekstylia;
o
odpady zielone.
O lokalizacji PSZOK-ów i terminach przyjmowania w nich
odpadów dowiesz się więcej na stronie www.maciejowice.pl

Przeterminowane leki.
Leki przeznaczone do wyrzucenia można również umieszczać w
oznakowanych pojemnikach ustawionych we wszystkich aptekach
na terenie Gminy Maciejowice. Związki chemiczne zawarte w
lekach są bardzo trwałe i mogą skazić środowisko na całe
dziesięciolecia. Przedostają się one do wód, skąd trafiają do
organizmów żywych w tym też do naszego organizmu- wpływają one
niekorzystnie na nasze zdrowie, a w szczególności na gospodarkę

hormonalną.. Dlatego nigdy nie wylewaj lekarstw do ścieków, ani
nie wyrzucaj razem z innymi odpadami !!!

Zużyty

sprzęt

elektryczny

i

elektroniczny.

Są to odpady zawierające wiele szkodliwych i toksycznych
substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom.
Porzucanie ich w przypadkowych miejscach powoduje zatrucie
środowiska .Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu
sprzedawca ma obowiązek przyjąć bezpłatnie zużyty sprzęt.

ZASADY SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
Gdzie przekazać wytworzone odpady?

Odzież używana.

Odzież można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach zlokalizowanych w miejscach użyteczności publicznej
w miejscowościach: Maciejowice, Podłęż, Wróble, Samogoszcz,
Antoniówka Świerżowska, Oronne.

Baterie i akumulatory.
Zużyte baterie i akumulatory stwarzają zagrożenie ze względu na
zawartość:
rtęci
(rakotwórcza,
powoduje
uszkodzenie
uk. nerwowego, nerek, deformacje kości, wpływa na płód), kadmu
(rakotwórczy, powoduje choroby uk. krwionośnego i kostnego), niklu
(powoduje odczyny alergiczne, zmiany genetyczne) ołowiu
(powoduje choroby nerek, przewodu pokarmowego i serca, jest
rakotwórczy) i litu (wpływa niekorzystnie na uk. krwionośny). Jedna
bateria może skazić na wiele lat 1 m³ gleby i 400 l wody.
Baterie można wrzucać do specjalnych oznakowanych
pojemników
ustawionych
w
miejscach
publicznych.
Zbiórkę
prowadzą
również
placówki
oświatowe.
Zużyte baterie lub akumulator można oddać w punkcie
prowadzącym ich sprzedaż, przy zakupie nowego.

Opakowania po zużytych środkach ochrony roślin.

Puste opakowania po środkach ochrony roślin można bez
opłat oddać do punktu sprzedaży, który przekaże je
profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów. Nie
musi to być ten sam punkt, w którym dokonaliśmy zakupu.
Opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który
uczestniczy w Systemie PSOR.
Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich czystość- opróżnione
opakowania należy trzykrotnie przepłukać wodą a popłuczyny wlać
do opryskiwacza. Pojemniki powinny być także osuszone.
BROSZURA PRZYGOTOWANA PRZEZ URZĄD GMINY W MACIEJOWICACH


GMINA MACIEJOWICE

Czy wiesz, że:
Przeciętna 4 osobowa rodzina produkuje ok. 1200 kg odpadów
rocznie. Większa część z nich może zostać powtórnie
wykorzystana, czy też poddana kompostowaniu (odpady
biodegradowalne).
Niestety w Polsce poziom selektywnego odzyskiwania odpadów
wynosi tylko 4 kg/mieszkańca, podczas, gdy w Czechach jest to
19 kg, natomiast w Niemczech 76 kg/mieszkańca.
W Polsce w 2015r. poziom recyklingu odpadów wyniósł 32%.
Tymczasem w Niemczech poziom recyklingu wyniósł 64%,
w Austrii- 56%.

Co i jak segregujemy?

Wrzucany papier powinien być suchy i oczyszczony z resztek
produktów.

SZKŁO
Do worków/pojemników na szkło należy wrzucać:
 Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 Szklane opakowania po kosmetykach
Nie należy wrzucać:
 Szkła płaskiego (lustra, szyby, szyby samochodowe)należy je dostarczyć do PSZOK-ów
 Szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany,
ceramiki- do odpadów zmieszanych
 Żarówek, świetlówek, kineskopów- do sklepu, PSZOK-u
 Szklanych opakowań po lekach z jakąkolwiek pozostałą
zawartością- do pojemników w Aptece
,

Wrzucane pojemniki powinny być puste, bez nakrętek, korków
i kapsli, w miarę możliwości nie stłuczone.

Aby to zmienić zacznij segregować odpady!!!
Od 1 lipca 2013r. firma wyłoniona przez Gminę w wyniku
przetargu, odbiera śmieci od wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Maciejowice.
Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. sklepy, zakłady
produkcyjne i usługowe itp. mają obowiązek podpisania umowy
na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do
Rejestru Działalności Regulowanej.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uzależniona
jest
od
ilości
osób
zamieszkujących
nieruchomość i sposobu gromadzenia odpadów, nie od ich
ilości. Dlatego nie warto wyrzucać odpadów do lasu, czy
w inne miejsca.


Tapet, worków po cemencie- do PSZOK-u

Artykułów higienicznych- do odpadów
zmieszanych

Produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego
przerobu. Recykling 1 tony szkła pozwala na zaoszczędzenie
603 kg piasku oraz zmniejszenie podczas produkcji zużycia
energii o 25% oraz wody o 50%. Pozwala to zaoszczędzić
energię potrzebną do świecenia 100W żarówki przez 4
godziny. Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden
słoik to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 000
ton szkła.

PAPIER
Do worków/pojemników na papier należy wrzucać:

Gazety, czasopisma, katalogi, książki, papierowe
artykuły biurowe

Pudła kartonowe i tekturowe, worki papierowe
Nie należy wrzucać:

Kartonów po mleku, napojach- do worka z metalem
i tworzywami sztucznymi

Zatłuszczonego papieru- do odpadów zmieszanych

Lakierowanego lub foliowanego papieru- do
odpadów zmieszanych

Recykling 1 tony makulatury chroni przed wycięciem
17 drzew. Każde z nich produkuje tlen wystarczający dla
10 osób. Każda tona odzyskanej makulatury pozwala
zaoszczędzić 1200 litrów wody przy produkcji papieru .

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Do worków/pojemników na tworzywa sztuczne i metal należy
wrzucać:
 Butelki plastikowe po napojach, kosmetykach, środkach
czystości i chemii gospodarczej
 Plastikowe i czyste opakowania po żywności, reklamówki,
folie, zakrętki
 Stalowe i aluminiowe puszki po napojach, konserwach,
kapsle
 Opakowania po kawie, słodyczach, chipsach
 Kartony po mleku, napojach
Nie należy wrzucać:
 Opakowań po lekach, smarach, płynach chłodniczych
 Foli po wędlinach, serach- do odpadów zmieszanych
 Baterii- do sklepu, PSZOK-u
 Opakowań po farbach, lakierach, aerozolach- do
PSZOK-u
 Styropianu- do PSZOK-u
Opakowania powinny być opróżnione, w miarę możliwości
opłukane. Butelki i puszki należy zgnieść.
Spalając plastik w domowym piecu produkuje się znaczne
ilości dioksan, najbardziej rakotwórczych substancji na
świecie! Z tworzyw sztucznych powstaje regranulat PET
służący m.in. do produkcji polarów, włókien sztucznych czy
paliw alternatywnych. Sześć puszek ze złomu to
oszczędność energii równej spaleniu 1 litra benzyny.
Ok. 2 milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na
skutek połknięcia plastikowych odpadów trafiających za
pośrednictwem rzek do mórz i oceanów.

