ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 01.09.2020r.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

WRZUCAMY:










zgniecione butelki po napojach,
opakowania po środkach czystości
i kosmetykach (proszkach,
szamponach, paście do zębów itp.)
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
kapsle, zakrętki od słoików
butelek
plastikowe torby, worki,
reklamówki itp.
opakowania wielomateriałowe (np.
kartony po mleku/napojach)
aluminiowe puszki po napojach
i konserwach
folię aluminiową, opakowaniową
opakowania z metalu, metale
kolorowe

WRZUCAMY:









NIE WRZUCAMY:










butelek i pojemników
z zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach, artykułów
medycznych
opakowań po wyrobach
garmażeryjnych
części samochodowych
jednorazowych naczyń
sprzętu elektronicznego i AGD
baterii i akumulatorów
pojemników po farbach, lakierach,
olejach samochodowych
i spożywczych

SZKŁO

papier i opakowania papierowe
gazety, czasopisma, ulotki, katalogi
zeszyty i książki
opakowania tekturowe
kartony
tekturę falistą
papier pakowy
torby i worki papierowe

WRZUCAMY:




NIE WRZUCAMY:










papieru samokopiującego i kalki
papieru zatłuszczonego lub
zabrudzonego, naczyń
jednorazowych
kartonów po mleku i napojach
papieru lakierowanego
i powleczonego folią
ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych
tapet, styropianu
papierowych worków po nawozach
lub materiałach budowlanych
pieluch, odpadów higienicznych,
odzieży i tekstyliów

BIOODPADY

butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności (bez
nakrętek, zacisków i gumowych
uszczelek) - w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach
roślinnych
szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)

WRZUCAMY:








NIE WRZUCAMY:










ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów
szkła okiennego
szkła zbrojonego, żaroodpornego,
okularowego
luster, szyb okiennych
i samochodowych
kineskopów, monitorów i lamp
telewizyjnych
żarówek, świetlówek, reflektorów
opakowań po lekach, olejach
silnikowych, rozpuszczalnikach
termometrów i strzykawek
zniczy z zawartością wosku

resztki żywności (bez mięsa)
odpady warzywne i owocowe
skorupki jaj
fusy po kawie i herbacie
pozostałości roślinne
niezaimpregnowane drewno
trawę, liście, gałęzie, trociny
i korę drzew

NIE WRZUCAMY:











płynnych resztek żywności
kości zwierząt, mięsa
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
padłych zwierząt
ziemi, kamieni
popiołu
leków
drewna impregnowanego, płyt
wiórowych i MDF
innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 01.09.2020r.
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1
ODPADY ZMIESZANE
PSZOK czynny jest:
WRZUCAMY:

środa 1200 - 1700
wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi

piątek 1200 - 1700
i niepodlegające selektywnej zbiórce (w tym zimny popiół), np.:

sobota 1000 - 1500

resztki mięsne i kości
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące odpady:

mokry, zatłuszczony lub zabrudzony papier
 papier

materiały higieniczne (pieluchy, podpaski itp.)
 metale

żwirek z kuwet zwierzęcych oraz odchody zwierząt,
 tworzywa sztuczne

potłuczone szyby, lustra, ceramika, szkło żaroodporne
 opakowania wielomateriałowe

zabrudzone naczynia jednorazowe
 szkło

ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
 bioodpady
 przeterminowane leki i chemikalia

płynne resztki żywności (np. zupy) oraz zużyty olej kuchenny
 zużyte baterie i akumulatory
NIE WRZUCAMY:
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

bioodpadów
 meble i odpady wielkogabarytowe – w ilości 500 kg / gospodarstwo domowe w roku

sprzętu elektrycznego i elektronicznego
kalendarzowym,

baterii i akumulatorów
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - w ilości 500 kg/
gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym,

świetlówek i żarówek energooszczędnych

zużyte opony w ilości 4 szt./gospodarstwo domowe w roku kalendarzowy

zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych
 odzież i tekstylia

farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich
 odpady niebezpieczne

leków i opakowań po lekach
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gosp. domowym

odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz opakowań
Do PSZOK nie będą przyjmowane:
po takich substancjach
 odpady zawierające azbest

środków chwastobójczych, owadobójczych i opakowań po nich
 odpady, które pochodzą z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, z nieruchomości

padłych zwierząt
położonej na terenie innej gminy lub jeżeli przyjęcie odpadów byłoby sprzeczne

odpadów medycznych i weterynaryjnych
z przepisami prawa

śniegu i lodu
 zmieszane odpady komunalne


gorącego popiołu

WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI LUB PROWADZĄCEGO PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NALEŻY ZGŁASZAĆ:

osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnowie
Informacje odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. aktualny harmonogram

telefonicznie pod numerem 76 8188285 lub 76 8186-681 wew. 129
odbioru odpadów komunalnych, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej miasta

pocztą elektroniczną na adres e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu
Chojnowa www.chojnow.eu w zakładce gospodarka odpadami.

