ZASADY PRAWIDŁOWEJ
SEGREGACJI ODPADÓW

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), która weszła w życie 6
września 2019 r. wprowadza najważniejsze zmiany:

❑ obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami określonymi w
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie
(art. 5 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g.);
❑ konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych – podmiot odbierający odpady komunalne
odbiera je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym
Prezydenta oraz właściciela nieruchomości. Na tej podstawie organ jest
zobowiązany do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadów za okres w którym nie dopełniono
obowiązku selektywnego zbierania stosując stawkę opłaty podwyższonej
(art. 6ka ust.1-3 u.c.p.g.);

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), która weszła w życie 6
września 2019 r. wprowadza najważniejsze zmiany:

❑ od lipca 2020 r. planuje się zbierać bioodpady tj. odpady kuchenne w
sposób selektywny do pojemników brązowych wraz z odpadami
zielonymi
(art.
3
ust.
2
pkt
5
u.c.p.g.)
* Bioodpady zgodnie z definicją to ulegające biodegradacji odpady
z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych,
gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także
porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu
żywność;

❑ obowiązek właścicieli nieruchomości do zapewnienia utrzymywania
czystości
i
porządku
w
tym
utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów (art.5 ust.1 pkt 1 u.c.p.g.).

Obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Zawiercie w 2020 r.

Na podstawie uchwały XLVI/418/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 19

Zgodnie z Uchwałą nr XX/246/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 9

października 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty za

grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie

gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty do stycznia 2020 r.

odpadami komunalnymi

obowiązują:

opłaty od lutego 2020 r. obowiązują:

12 PLN

19,50 PLN

od osoby za odpady zbierane
W SPOSÓB SELEKTYWNY

od osoby za odpady zbierane
W SPOSÓB SELEKTYWNY

24 PLN

58,50 PLN

od osoby za odpady zbierane
W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

od osoby za NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W SPOSÓB SELEKTYWNY
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METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
NALEŻY WRZUCAĆ
• 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

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• 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
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PAPIER
NALEŻY WRZUCAĆ

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

▪ 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

• 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 innych materiałów
higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z
papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań
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SZKŁO
NALEŻY WRZUCAĆ
• butelki i słoiki po napojach i żywności
(w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie
są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców)

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
• 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
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ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW „BIO”
NALEŻY WRZUCAĆ
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki
itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mięsa, kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)
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ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych lub zbieranych według innych zasad
NALEŻY WRZUCAĆ
• zatłuszczony papier
• materiały higieniczne
(np. zużyte pampersy,
• chusteczki i ręczniki papierowe)
• kości zwierzęce
• Popiół
• Potłuczone kubki i talerze
• ceramikę

NIE NALEŻY WRZUCAĆ
• Odpadów segregowanych czyli tworzyw
sztucznych, papieru, szkła, bioodpadów (w
tym kuchennych np. obierków)
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych, (np.
gruz, worki po cemencie i materiałach
budowlanych)
• świetlówek
• baterii i akumulatorów
• zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego
• leków i chemikaliów
• opon

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Lorem Ipsum
is simply
typesetting

mieszkańcy mają możliwość
OSOBISTEGO DOSTARCZANIA ZEBRANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW DO PSZOK.

Lorem Ipsum is simply

W PSZOK w Zawierciu przyjmowane są odpady,
typesetting

KTÓRE ZOSTAŁY WYTWORZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

I NIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
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PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Zawierciu (PSZOK)
Siedziba:
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie
Godziny otwarcia:
Pon. – Piątek: 8:00 - 18:00;
Soboty: 9:00 - 13:00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Dane kontaktowe:
tel. 32 67 234 81 wew. 33
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Wprowadzić
likwidację
zsypów
Mieszkańcy
bezpośrednio
mogą oddawać
do PSZOK odpady
niebezpieczne lub problematyczne takie jak:
Przystosować miejsca oraz odpowiednią ilość
zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, termometry i inne
pojemników
do
prowadzenia
selektywnej
odpady zawierające rtęć, odpady
niebezpieczne (farby, lakiery,
zbiórki odpadów,
aby zapewnić
rozpuszczalniki
bądź opakowania
po nich) mieszkańcom
zużyte oleje w
opakowaniach,
filtry realizowania
olejowe, płyny hamulcowe,
chłodnicze i inne,
możliwość
obowiązku
środki ochrony roślin i opakowania po nich, opony;
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sprzęt AGD, RTV,
świetlówki i żarówki), odpady wielkogabarytowe (np. stare meble,
duże elementy
metalowe,
drewniane
lub z tworzyw odpadów
sztucznych),
Wyznaczyć
miejsca
do gromadzenia
odpady pochodzące z drobnych remontów (styropian budowlany,
i odpowiednio
je zabezpieczyć, dobrą
wełnę mineralną,
papę odpadową);

praktyką jest wybudowanie zamykanej wiaty;
ponadto: bioodpady (gałęzie, trawa, liście, odpady kuchenne)
makulaturę, papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.
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