ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE OGRODZIENIEC
Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów gromadzą je w sposób
następujący:
WOREK ŻÓŁTY – OPAKOWANIA PLASTIKOWE I WIELOMATERIAŁOWE
Wrzucać należy:
butelki plastikowe po napojach, oleju jadalnym i mleku, opakowania po chemii gospodarczej
np. szamponach, płynach do naczyń, torebki foliowe, opakowania po margarynach, jogurtach
kartoniki po mleku, sokach i innych napojach, które z zewnątrz wykonane są z tektury, a
wewnątrz z folii Itp.
Nie wrzucać:
wyrobów z tworzyw sztucznych innych niż opakowania np. mebli plastikowych, zabawek,
części samochodowych, gumy, folii aluminiowej, strzykawek, styropianu, papieru, tektury itp.
WOREK ZIELONY – OPAKOWANIA SZKLANE
Wrzucać należy:
szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach, kosmetykach, słoiki po przetworach, puste
szklane opakowania po lekach itp.
Nie wrzucać:
ceramiki, porcelany, kamieni, szkła innego rodzaju, w tym szkła okiennego, kryształów,
szklanych bloczków budowlanych, żarówek, termometrów, reflektorów, szyb samochodowych,
luster itp.
WOREK BRĄZOWY – ODPADY ZIELONE
Wrzucać należy:
skoszoną trawę, liście, chwasty, drobno pocięte gałęzie, zepsute owoce i warzywa, obierki,
trociny itp.
Nie wrzucać:
przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, mięsa, przetworów itp.

WOREK CZERWONY OPAKOWANIA METALOWE
Wrzucać należy:
puszki aluminiowe i stalowe po napojach, konserwach, kapsle, metalowe zakrętki, aerozole itp.

Nie wrzucać:
metalowych narzędzi, garnków itp.

Odpady opakowaniowe selektywnie zbierane w workach nie musza być myte, ale bezwzględnie muszą być
opróżnione z zawartości.
POJEMNIK- POPIÓŁ
Wrzucać należy:
Popiół,
Nie wrzucać:
odpadów zmieszanych

POJEMNIK- ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI
Wrzucać należy:
Wszystko
to,
czego
nie
gromadzimy
w
workach:
zielonym,
żółtym,
brązowym i czerwonym, kompostowniku oraz to czego nie możemy oddać do punktu
selektywnej zbiórki, np. zabrudzone tekturowe talerzyki jednorazowe, porcelanę, styropian
opakowaniowy, gumę, odpady drewniane, artykuły higieniczne (wata, pampersy, podpaski,
chusteczki higieniczne), kości, odchody zwierząt domowych, blistry po tabletkach, zużyte
strzykawki, odzież i obuwie,
Nie należy wrzucać:
Odpadów, które możemy wysegregować w workach, zagospodarować w kompostowniku
lub oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Dopuszcza się, aby w pojemniku na odpady było 5% odpadów innych frakcji, w związku z powyższym
można do pojemnika wrzucać odpady w workach na śmieci w których były gromadzone przed
umieszczeniem w pojemniku.
OD LISTOPADA 2015 R. FIRMA ODBIERAJĄCA ZABIERZE WSZYSTKIE WYSTAWIONE
ODPADY, TAKŻE TE WYSTAWIONE W WORKACH OBOK POJEMNIKA.
Oprócz regularnej zbiórki odpadów wymienionych powyżej, raz w roku będą organizowane
wystawki odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
W Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki 210 (baza firmy REMONDIS) działa Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów, do którego wszyscy właściciele posesji zamieszkałych będą mogli oddać selektywnie zebrane
odpady takie jak: zielone i biodegradowalne, papier i tekturę, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte
baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, popiół, odzież.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą
mogli przekazywać gruz z remontów prowadzonych samodzielnie. Gruz trzeba dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez
pracownika obsługującego ww. punkt. Gruz odbierany w ramach systemu może składać się z cegieł,
pustaków i betonu, nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci elementów azbestowych, drewnianych,
ceramiki, pianek, plastików itp.
Punkt czynny będzie w każdą sobotę:
- od kwietnia do października w godzinach od 8.00 do 18.00,
- w każdą sobotę od listopada do marca w godzinach od 8.00 do 15.00.
jeśli sobota będzie dniem ustawowo wolnym od pracy punkt będzie czynny w najbliższy poprzedzający
sobotę piątek.
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

