Jak segregować
odpady?
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów /Dz. U. z 2017 r. poz. 19/ odpady zbieramy selektywnie u źródła,
czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie powstają odpady
komunalne – w podziale na cztery frakcje.

POSEGREGOWANE ODPADY WYRZUCAMY DO CZTERECH POJEMNIKÓW/WORKÓW:

SZKŁO

PAPIER

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

BIO odpady ulegające
biodegradacji

Pojemniki na zgodne z kolorystyką należy wymienić najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.
Odpady będzie można nadal segregować w gniazdach do segregacji, które pozostaną
we wszystkich gminach.

UWAGA NA ODPADY NIEBEZPIECZNE

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach
(np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).
Te odpady można nieodpłatnie oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u.
Do PSZOK-u oddajemy również odpady wielkogabarytowe, odpady budowalne i rozbiórkowe, zużyte opony, odzież
i tekstylia.

Adresy PSZOK-ów na terenie gmin – członków Związku Gmin Karkonoskich:
l dla gmin KARPACZ, MYSŁAKOWICE, PODGÓRZYN
I JEŻÓW SUDECKI – PSZOK w Ścięgnach-Kostrzycy
– na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki
Odpadami.
INFORMACJE:

l
l
l

KOWARY, ul. Główna 1 (Krzaczyna)
PIECHOWICE, ul. Boczna 15
SZKLARSKA PORĘBA, ul. 1-go Maja 53

KARKONOSKIE CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, Ścięgny – Kostrzyca, tel. 75 617 10 70
ZWIĄZEK GMIN KARKONOSKICH, Pałac-Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, tel. 75 718 24 15
URZĄD MIASTA KARPACZ, ul. Konstytucji 3 Maja, 58-540 Karpacz, tel. 75 76 19 662 lub 722
URZĄD MIASTA KOWARY, ul. 1-go Maja 1, 58-530 Kowary, tel. 75 64 39 225
URZĄD MIASTA PIECHOWICE, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 48 900
URZĄD MIASTA SZKLARSKA PORĘBA, ul. Buczka 2 pokój nr 16, 58-580 Szklarska Poręba, tel. 75 75 47 733
URZĄD GMINY JEŻÓW SUDECKI, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki, tel. 75 713 22 54 wew. 141
URZĄD GMINY MYSŁAKOWICE, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, tel. 75 64 39 974
URZĄD GMINY PODGÓRZYN, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, tel. 75 75 48 114

JAK SEGREGOWAĆ?
METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO

pojemnik/worek zielony
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).

pojemnik/worek żółty

WRZUCAMY
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki
po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich
osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania
po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, 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, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
pojemnik/worek brązowy

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

PAPIER

WRZUCAMY
odpadki warzywne i owocowe (w tym
obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny
i korę drzew, resztki jedzenia
NIE WRZUCAMY
kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi
i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

pojemnik/worek niebieski
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 powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno 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

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
WRZUCAMY
wszystko to, czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu (np. zatłuszczony papier, artykuły higieniczne, ceramikę)
NIE WRZUCAMY
odpadów niebezpiecznych (np. baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowalnych i rozbiórkowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów

PAMIĘTAJ, przed wrzuceniem:

opróżniaj opakowania, zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe, odkręć nakrętki, nie tłucz szkła
Druk ulotki dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w ramach realizacji programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin
Karkonoskich – Czyste Karkonosze”.
NAKŁAD: 35.000 egz.

