Przewodnik po zasadach segregowania
odpadów dla mieszkańców Gminy Pawłowice
Szanowni Mieszkańcy,
zagospodarowanie wytworzonych przez nas odpadów stanowi jeden z poważniejszych
problemów z jakim musimy się zmierzyć w obecnych czasach.
Pamiętajmy, że segregowanie odpadów jest naszym obowiązkiem. Przekazujemy
Państwu niniejszą ulotkę jako źródło podstawowych informacji na temat prawidłowego
segregowania odpadów.

417 kg – tyle odpadów wyprodukował statystycznie
każdy z mieszkańców naszej gminy w roku 2019
Dlaczego tak dużo?
• kupujemy za dużo – dajemy się skusić promocjom i okazjom
• marnujemy żywność
• używamy za dużo opakowań jednorazowych – woreczków, pudełek, torebek
www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl

Zasada 3 x R
– co to oznacza?
Zasada 3 x R wprowadza prostą hierarchię postępowania z odpadami komunalnymi

1. OGRANICZ - REDUCE
2. UŻYJ PONOWNIE - REUSE
3. ODZYSKAJ - RECYCLE

Ogranicz

Kupuj odpowiedzialnie! Robiąc zakupy zastanów się, czy na pewno potrzebujesz takiej ilości produktów? Zwróć też uwagę na opakowania – czy jest dostępny
podobny produkt, który jest mniej opakowany lub może jest możliwość zakupu
na wagę?
Nie kupuj żywności na zapas!
Zgodnie z raportem „Nie marnuj jedzenia
– 2017” wykonanym dla FEDERACJI POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI Polacy rocznie
marnują 9 mln ton żywności. Dlaczego?
• Przegapienie terminu przydatności
do spożycia – 34%
• Zbyt duże zakupy – 15%
• Niezadowolenie ze smaku produktu – 13%
• Zakup produktu o złej jakości – 12%
• Zbyt duże porcje (dot. restauracji) – 10%
• Niewłaściwe przechowywanie – 9%

Jakie artykuły spożywcze marnujemy
najczęściej?

Pieczywo 51%

Wędliny 39%

Warzywa
i owoce 33%
Jogurty 16%

Użyj ponownie

Zanim przeznaczysz do wyrzucenia przedmioty takie jak np. meble, sprzęt elektroniczny – zastanów się czy nadaje się on do naprawy, odświeżenia czy może
przekazania komuś, kto będzie jeszcze mógł z niego skorzystać? Starych ubrań,
zabawek – nie wyrzucaj tylko przekaż potrzebującym.

Odzyskaj

Większość wytwarzanych przez nas odpadów nadaje się do recyklingu, dlatego tak ważne jest prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. W treści niniejszej ulotki przekazujemy Państwu podstawowe zasady dotyczące segregacji odpadów.

Tworzywa sztuczne,
odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
metale

Opakowanie
opróżnij,
zdejmij nakrętkę,
zgnieć

Wrzucamy:
butelki PET (np. po sokach, napojach)
worki i woreczki foliowe
opakowania z tworzyw sztucznych
(np. po szamponach, jogurtach)
opakowania metalowe
(np. puszki po napojach,
konserwach, dezodorantach)
opakowania wielomateriałowe
– Tetra-pack (np. kartony
po mleku, sokach)
drobny złom
(np. kapsle, nakrętki)
styropian
opakowaniowy
doniczki z tworzywa
sztucznego (oczyszczone)
folie, np. bąbelkowe,
aluminiowe
metalowe naczynia kuchenne
blistry po tabletkach (puste)

Nie wrzucamy:
części samochodowych
zabrudzonych puszek po farbach, lakierach
elementów budowlanych (np. rynien, rur)
papierów, drewna, szkła
opakowań po substancjach niebezpiecznych
(np. środków ochrony roślin)
styropianu budowlanego
zużytego sprzętu elektronicznego

Papier
i tektura

Czyste,
suche odpady

Wrzucamy:
opakowania papierowe
opakowania z kartonów, tektury
gazety, ulotki, czasopisma
zeszyty, książki
koperty (bez folii)
kartonowe wytłaczanki na jajka

Nie wrzucamy:
zabrudzonego i tłustego papieru (np. opakowań po maśle)
artykułów higienicznych
worków po materiałach budowlanych
opakowań po mleku, sokach
pampersów i innych środków higienicznych

Szkło

Opakowanie
opróżnij, wrzucaj
do worków bez
nakrętek, kapsli,
korków itp.

Wrzucamy:
szklane butelki po napojach i żywności
szklane butelki po napojach alkoholowych
szklane opakowania po kosmetykach
słoiki

Nie wrzucamy:
kapsli, nakrętek, korków
luster, szkła zbrojonego
porcelany, ceramiki
żarówek, świetlówek
szyb okiennych
części samochodowych
lamp

Kompostowanie
bioodpadów

Nie wyrzucaj
– kompostuj
i płać mniej!

Skoszona trawa, liście, resztki warzyw i owoców, odpady z pielęgnacji ogrodu – wytwarzamy
znaczne ilości tych odpadów, a koszt ich odbioru i zagospodarowania stawia je na drugim
miejscu na liście najdroższych odpadów – dlatego zachęcamy do kompostowania!
Kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku
uprawnia do skorzystania z ulgi w opłacie za odpady!

Wrzucamy:
skoszoną trawę
liście
resztki warzywne i owocowe
rośliny ogrodowe
rozdrobione gałęzie
popiół drzewny z kominka i z grilla
fusy z kawy i herbaty

Nie wrzucamy:
gruzu
mięsnych odpadów kuchennych i kości
śmieci z odkurzacza

Bioodpady
– jeżeli ich nie kompostujesz

Odpady zielone
i odpady
kuchenne
ulegające
biodegradacji

Odpady wrzucamy bezpośrednio do pojemnika,
bez dodatkowych worków.

Wrzucamy:
skoszoną trawę
liście
resztki warzywne i owocowe
fusy z kawy i herbaty
resztki żywności
rośliny ogrodowe

Nie wrzucamy:
płynnych resztek jedzenia
kości i mięsa
ziemi, kamieni
popiołu
gałęzi
pampersów i innych środków higienicznych
innych odpadów komunalnych
Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża się w pojemniki koloru
brązowego z napisem BIO przystosowane do odbioru mechanicznego.

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne
Odpady, które nie nadają się
do recyklingu

Wyrzucając odpady
do pojemnika
na zmieszane odpady
komunalne pamiętajmy
o obowiązku
segregacji!

Wrzucamy:
odpady, których nie można wysegregować, np.
opakowania po maśle
artykuły higieniczne
pampersy
porcelana, ceramika
torebki z psimi odchodami
żwirek po kotach
drobne zabawki
korki od wina
druki paragonów
kości
worki z odkurzacza
długopisy, ołówki, flamastry

Nie wrzucamy:
odpadów, które można oddać
jako segregowane
odpadów kuchennych
odpadów niebezpiecznych
(np. leków)
kartonów
mebli
odpadów budowlanych
opon
gruzu
odpadów wielkogabarytowych
sanitariatów
desek, paneli
płyt karton-gips

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki
na zmieszane odpady komunalne przystosowane do odbioru mechanicznego.

Popiół

Popiół jest
odbierany
w pojemnikach

popiół musi być wystudzony
popiół należy wsypywać bezpośrednio do pojemnika
(bez dodatkowych worków itp.)
nie wolno mieszać popiołu z innymi odpadami,
również z gruzem, ziemią itp.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki
na popiół przystosowane do odbioru mechanicznego.

Odpady
wielkogabarytowe

Odbierane w formie
„wystawek”
z nieruchomości,
2 razy w roku zgodnie
z harmonogramem
zbiórek

Co jest odpadem
wielkogabarytowym?

Co nie jest odpadem
wielkogabarytowym?

meble
tekstylia - np. kołdry, poduszki*
kanapy, fotele
wiadra po farbach, lakierach
dywany
odpady budowlane (np. deski,
opony z samochodów osobowych
panele, worki z klejami, itp.)
sprzęt RTV/AGD
resztki płyt kartonowo-gipsowych
okna, drzwi
opony sam. ciężarowych, ciągników rolniczych itp.
kawałki rynien, rur
drobne zabawki

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję, na dzień przed zaplanowaną
zbiórką zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
* Odpady tekstylne (ubrania, buty, zabawki) można oddawać do specjalnie przeznaczonych na nie pojemników ustawionych na terenie gminy.

Odpady niebezpieczne / zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Odpady niebezpieczne są to odpady, które ze względu na swój skład/zawartość stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska. Do takich odpadów zaliczamy:
Przeterminowane leki - oddajemy do specjalnych pojemników ustawionych w wybranych
aptekach
Baterie i akumulatory - oddajemy do PSZOK , możemy też oddać w punktach handlowych, w szkołach na terenie gminy, w Urzędzie Gminy Pawłowice
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - oddajemy w ramach zbiórki odpadów
wielkogabarytowych (np. lodówki), możemy też oddać w punktach handlowych przy zakupie
nowego sprzętu – na wymianę, „sztuka za sztukę”
Świetlówki - oddajemy do PSZOK, możemy też oddać w punktach handlowych
Opakowania po środkach ochrony roślin - oddajemy je w punktach sprzedaży
Termometry
Odpadów niebezpiecznych ani sprzętu elektronicznego nie wyrzucamy do pojemnika
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne!

Odpady budowlane
i rozbiórkowe
Odpady budowlane i remontowe wytworzone w nieruchomości zamieszkałej, samodzielnie przez właściciela nieruchomości (których źródłem nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani budowa nowego budynku), takie jak:
odpady z betonu oraz gruz betonowy
gruz ceglany
odpadowa papa, odpady papo-pochodne
materiały izolacyjne (np. styropian, wełna mineralna)
tapety
panele podłogowe
pojemniki po farbach, lakierach
deski
resztki rur, rynien

są przyjmowane w PSZOK – limit ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
przyjmowanych w punkcie wynosi 5 m3 na rok, w przeliczeniu na nieruchomość.
Uwaga!
Odpady remontowe i budowlane stanowią ok. 90% odpadów wyrzucanych
nielegalnie do lasów i innych miejsc do tego nieprzeznaczonych – dlatego zlecając
firmie przeprowadzenie remontu żądajmy dokumentu potwierdzającego właściwe
przekazanie odpadów, czyli Karty Przekazania Odpadu.
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z budów i remontów wykonywanych
przez podmioty gospodarcze (czyli prac zleconych) jest obowiązkiem tych podmiotów.
Wykonawca na swój koszt przekazuje odpady specjalistycznej firmie zajmującej się ich
odbiorem!

PSZOK
Lista odpadów przyjmowanych
w PSZOK:
papier
metale
tworzywa sztuczne
szkło
odpady opakowaniowe wielomateriałowe
bioodpady
popiół z kotłów C.O.
odpady niebezpieczne
przeterminowane leki i chemikalia
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
odpady budowlane i rozbiórkowe
odpady tekstyliów i odzieży

Uwaga!

Limit ilości odpadów budowlanych
i rozbiórkowych przyjmowanych
w PSZOK wynosi
5 m3 / rok / nieruchomość

Limit ilości opon samochodowych
przyjmowanych w PSZOK wynosi
8 szt. / rok / nieruchomość

Odpady dostarczane do punktu muszą być posegregowane!

Opłaty, inne informacje
Ważne informacje:
obowiązkiem właściciela jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki, z których
odbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, popiół oraz bioodpady
pojemniki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840
odpady należy wystawiać dzień przed zaplanowaną zbiórką przed posesję, w widoczne
miejsce umożliwiające dojazd samochodu odbierającego
odpady, które nie były wystawione na czas nie będą odbierane
fakt nieodebrania odpadów (z winy wykonawcy) należy zgłosić
w ciągu dwóch dni roboczych przypadających po planowanej zbiórce, zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 32 4756-357,
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym
na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl
lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice
Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
opłatę należy wnosić na indywidualny nr rachunku bankowego, nadany jednorazowo
przez Urząd Gminy Pawłowice
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn stawki opłaty oraz liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
aby skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów należy wypełnić odpowiednie pola w druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku zmiany zadeklarowanych danych, takich jak np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, należy ponownie złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia
miesiąca przypadającego po zaistnieniu zmiany
opłatę należy wnosić bez wezwania – urząd nie wysyła faktur, druków itp.
opłata w określonej wysokości obowiązuje do czasu zmiany stawki (o czym Urząd Gminy zawiadamia stosownym zawiadomieniem) lub zmiany deklaracji o wysokości opłaty
dokonanej przez właściciela nieruchomości
Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami:
za I kwartał – do 15 kwietnia danego roku,
za II kwartał – do 15 lipca danego roku,
za III kwartał – do 15 października danego roku,
za IV kwartał – do 15 grudnia danego roku.

www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl

Tworzywa sztuczne, Papier
metale, opakowania i tektura
wielomateriałowe

Szkło

Wrzucamy:

Wrzucamy:

Wrzucamy:

Butelki PET
(np. po sokach, napojach)
Worki i woreczki foliowe
Opakowania z tworzyw
sztucznych (np. po szamponach, jogurtach)
Opakowania
wielomateriałowe (np.
kartony po mleku, sokach)
Drobny złom
(np. kapsle, nakrętki)
Styropian opakowaniowy

Opakowania papierowe
i kartonowe
Gazety, ulotki
Koperty (bez folii)
Kartonowe wytłaczanki
na jajka
Zeszyty, książki

Szklane butelki
po napojach i żywności
Słoiki
Szklane opakowania
(np. po kosmetykach)

Nie wrzucamy:
Części samochodowych
Odpadów budowlanych (np.
styropianu budowlanego, rur)
Zużytego sprzętu RTV/AGD
Opakowań po substancjach
niebezpiecznych
Zabierane bezpośrednio
z nieruchomości i PSZOK

Zgniataj
opakowania

Nie wrzucamy:
Zabrudzonego papieru
(np. opakowania po maśle)
Artykułów higienicznych
Odpadów budowlanych
(worki, tapety)
Kartonów po mleku, sokach

Zabierane bezpośrednio
z nieruchomości i PSZOK

Zgniataj
opakowania

Nie wrzucamy:
Części samochodowych
Kapsli, nakrętek
Porcelany, ceramiki
Żarówek, świetlówek
Lamp
Luster
Szyb okiennych
Odpadów budowlanych

Zabierane bezpośrednio
z nieruchomości i PSZOK

Odpady
wielkogabarytowe

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

Odbieramy:

Odpady budowlane
i rozbiórkowe powstałe
w nieruchomości zamieszkałej
z terenu Gminy Pawłowice,
takie jak:
Gruz
Papa, ondulina
Rynny, rury
Deski, panele
Opakowania po farbach,
lakierach
Materiały izolacyjne
Tapety

Meble
Sprzęt RTV/AGD
Opony z samochodów
osobowych
Okna, drzwi

Nie odbieramy:
Części samochodowych
Odpadów budowlanych
(np. deski, panele, wiadra
po farbach, worki
z zaprawami, rynny, rury)
Opony samochodów
ciężarowych, pojazdów
rolniczych
Tekstylia (np. kołdry,
worki z ubraniami, buty)

Zabierane bezpośrednio
z nieruchomości (wiosna
i jesień) i PSZOK

Są przyjmowane w PSZOK
Limit: 5 m3 / rok / nieruchomość

UWAGA!
W PSZOK nie są przyjmowane
odpady budowlane wytworzone w nieruchomościach
niezamieszkałych

Popiół

Odbierany z nieruchomości,
z pojemników,
w okresie listopad
- kwiecień.
W PSZOK odbierany przez cały rok.

PSZOK
Z nieruchomości
zamieszkałych:
papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne,
szkło, opakowania
wielomateriałowe
bioodpady
popiół z kotłów C.O.
odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki
i chemikalia
odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku
przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły
i strzykawki
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt RTV/AGD
meble i inne odpady
wielkogabarytowe
odpady tekstyliów i odzieży
odpady budowlane
i rozbiórkowe
Limit: 5 m3 / rok /
nieruchomość

zużyte opony

Limit 8 szt./ rok
/ nieruchomość

Zmieszane odpady komunalne
= pozostałości po sortowaniu

Wrzucamy do:

Odbierane w pojemnikach

Wrzucamy wyłącznie:

Do pojemników NIE MOGĄ trafić
odpady selektywne, czyli:
Bioodpady
PSZOK
(np. obierki, resztki
owoców, warzyw,
trawa, drobne gałęzie)

Brązowe
pojemniki
na bioodpady

Odpady budowlane
(np. kafelki, płyty gipsowe,
PSZOK
styropian, opakowania
po farbach, panele)
Urządzenia
PSZOK
elektryczne
i elektroniczne
(kable, sprzęt rtv/agd)

zbiórka
wielkogabarytów

SKLEP

Bioodpady luzem (bez worków, opakowań) np.: obierki, resztki owoców,
resztki warzyw, trawa, liście, drobne gałęzie

Papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło, odpady opakowaniowe
Do pojemników
na segregację
wielomateriałowe
Popiół

BIO

Odpady niebezpieczne
(leki, chemikalia, igły,
strzykawki)
Zużyte baterie
i akumulatory

Nie wyrzucaj do pojemnika na pozostałości
po sortowaniu (zmieszane odpady komunalne)!

w okresie
listopad – kwiecień
z pojemników
z nieruchomości

PSZOK

PSZOK

Odpady tekstyliów
i odzieży

PSZOK

Nie podrzucaj na tereny leśne itp.!

APTEKA

Nie wrzucaj:
SKLEP

PSZOK

URZĄD
GMINY

pojemniki
na odzież

Odpadów w workach,
innych odpadów niż BIO

