ZACHĘCAMY DO KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU,
do którego wrzucamy:


miękkie części uprawianych roślin;



ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce;



odpady i obierki po owocach i warzywach;



resztki produktów mleczarskich, stary chleb;



fusy po herbacie i kawie z filtrem, jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa;



skorupki od jajek.

Nie zaleca się kompostować:


owoców cytrusowych i ich skórek;



chwastów rozmnażających się przez rozłogi, korzenie lub w inny wegetatywny
sposób;



chwastów z nasionami;



chorych roślin;



trawy z trawników intensywnie traktowanych chemicznymi środkami ochrony;



zbyt dużej ilości popiołu po paleniu drewnem w kominku;

 odchodów zwierząt domowych.
Uwaga! Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
nie przekazuje odpadów ulegających biodegradacji, w zamian uiszcza niższą opłatę.
Lokalizacja kompostownika na nieruchomości nie powinna powodować uciążliwości
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Pamiętaj! Zamiar oddawania odpadów ulegających biodegradacji trzeba wskazać
w deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

WOREK BRĄZOWY – BIO (w przypadku braku kompostownika na posesji)
Wrzucamy:


nieprzetworzone odpady o charakterze kuchennym
(np. zgniłe warzywa),



odpady zielone (np. odpadki warzyw i owoców w
tym obierki, ogryzki itp.),



drobne gałęzie drzew i krzewów,



skoszona trawa, liście, kwiaty cięte i doniczkowe,
chwasty,



pocięte choinki bożonarodzeniowe,



skorupki jaj,



niezaimpregnowane drewno,



szyszki, trociny i korę drzew.

Nie wrzucamy:


odpadów pochodzenia zwierzęcego (np. odchodów
zwierząt, sierści, zanieczyszczonych trocin, żwirku i piasku dla zwierząt),



tłuszczy (np. zużyty olej jadalny),



zlewek kuchennych,



przetworzonych odpadów kuchennych (np. gotowane ziemniaki, pieczony kurczak,
sałatka jarzynowa itp.),



włosów, kości i ości,



słomy, kamieni,



płyt wiórowych i pilśniowych MDF,



niedopałków papierosów,



roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusami,



popiołu,



wyciętych drzew,



gałęzi o dużych rozmiarach.

W przypadku posiadania większych gałęzi dopuszcza się wystawienie ich obok worka, pod
warunkiem ich pocięcia na małe kawałki - do 0,5 metra - oraz związania.

WOREK NIEBIESKI – PAPIER, do którego wrzucamy:


gazety i czasopisma, książki,



opakowania z papieru,



kartony, tekturę, worki i torby papierowe,



kartki, zeszyty, ulotki, katalogi, prospekty,



papier szkolny i biurowy (suchy, zadrukowany),
papier pakowy.

Nie wrzucamy:


ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych,



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,



papieru powleczonego folią/kalką,

WOREK ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, do którego wrzucamy:


pozbawione nakrętek i zgniecione butelki plastikowe,



opróżnione

opakowania

po

artykułach

spożywczych, kosmetykach,


opakowania po chemii gospodarczej (m.in.:
opakowania

po

płynie

do

mycia

naczyń,

szamponie, po proszku do prania, paście do
zębów, puste koszyczki po kostkach WC),


zewnętrzne

opakowania

po

lekach

i

suplementach, które nie miały bezpośredniego
kontaktu z lekiem,


opakowania wielomateriałowe (np. po mleku,
sokach, maślankach, jogurtach itp.),



plastikowe butelki po olejach jadalnych,



puszki po konserwach,



kapsle i nakrętki od butelek i słoików, (nakrętki można przekazać na akcje
charytatywne)



metalowe puszki po napojach, karmach dla zwierząt,



opróżnione pojemniki po aerozolach typu lakier do włosów, dezodorant,



plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,



plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,



folia aluminiowa do art. spożywczych.

Nie wrzucamy:


nie opróżnionych butelek, puszek i pojemników,



plastikowych zabawek,



zużytych artykułów medycznych,



opakowań po olejach silnikowych,



części samochodowych,



puszek i pojemników po farbach i lakierach,



zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,



zużytych baterii i akumulatorów,



opakowań po nawozach,



strzykawek, wenflonów, innych art. medycznych,



odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

WOREK ZIELONY – SZKŁO, do którego wrzucamy:


opakowania szklane (m.in.: opróżnione z zawartości
słoiki

po

żywności,

butelki

po

napojach,

przetworach, alkoholach, olejach roślinnych itp.),


szklane opakowania po kosmetykach (m.in.: butelki
po perfumach, szklane słoiczki po kremach itp. –
jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców).

Nie wrzucamy:


ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,



szkła okularowego, szkła żaroodpornego,



żarówek i świetlówek, reflektorów,



opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,



luster, witraży i szyb (np. okiennych, zbrojonych, samochodowych itp.),



monitorów i lamp telewizyjnych,



termometrów, strzykawek,



zniczy z zawartością wosku,



nieopróżnionych opakowań po lekach .

POZOSTAŁE Z SORTOWANIA (dawniej tzw. zmieszane) – tu wrzucamy:


zużyte środki higieny osobistej (m.in.: pampersy, pielucho-majtki, podpaski,
chusteczki, szczoteczki do zębów, jednorazowe maszynki do golenia itp.),



zimny popiół,



wilgotny i zabrudzony papier/folię,



chusteczki nawilżające,



odchody zwierząt domowych,



worki od odkurzacza,



potłuczone szkło i naczynia, bombki choinkowe,



odzież, buty i tekstylia (np. firanki, ręczniki itp.),
Można też przekazać osobom potrzebującym, jeżeli
rzeczy są w dobrym stanie,



aluminiowe zabrudzone tacki,



sztuczne kwiaty,



styropian opakowaniowy (np. po sprzęcie RTV/AGD),



kości, ości, przetworzone jedzenie,



niedopałki papierosów,



włosy,



kredki, długopisy, mazaki,



żwirek, trociny, piasek dla zwierząt,



jednorazowe talerzyki i sztućce,



świece.

Nie wrzucamy:


odpadów

przeznaczonych

do

segregacji

(które

powinny trafić do papieru, metalu i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów),


odpadów niebezpiecznych,



leków i chemikaliów,



zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,



baterii, akumulatorów oraz innych odpadów niebezpiecznych,



odpadów wielkogabarytowych,



odpadów rozbiórkowych i budowlanych,



zużytych opon,



odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przemysłowej, rolniczej,



odpadów medycznych i weterynaryjnych,



odpadów

niekwalifikujących

się

do

odpadów

medycznych

powstałych

w

gospodarstwie domowym (np. igły, strzykawki).
NIE WOLNO MIESZAĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW ODPADÓW SEGREGOWANYCH

CO NALEŻY ZROBIĆ Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI?


SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (np. płyty CD, kasety, sprzęt
RTV i AGD, przedłużacz, zabawki posiadające elementy elektroniczne, kosiarki,
kalkulator. Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny;



OPONY (od samochodów osobowych, wózków, kosiarek, rowerów, skuterów,
motocykli niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie
przekraczającym 56 cm (22 cale), w liczbie do 4 sztuk liczonych łącznie od jednego
gospodarstwa domowego.



PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA (np. opakowania po lekach m.in.
blistry, fiolki, opakowania po maściach, syropach, pozostałości po służących do
użytku domowego środkach do dezynfekcji, opakowania po środkach do pielęgnacji
samochodów, przetykania rur spustowych, wywabiania plam, opakowania po
środkach odrdzewiających i przeciwkorozyjnych, pojemniki po środkach ochrony
roślin, butelki i puszki po rozpuszczalnikach, opakowania po smarach, puszki i wiadra
po farbach w tym również z zawartością farby, a także zabrudzone folie malarskie,
opakowania po płynach chłodniczych i olejach samochodowych, butelki po lakierach
do paznokci, zabrudzone);



ODPADY NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH
POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (np. zużyte strzykawki,
testy paskowe służące do określenia poziomu cukru we krwi, igły penów, ampułko –
strzykawki). Istnieje możliwość wyposażenia właściciela nieruchomości zamieszkałej

- na jego wniosek - w pojemnik do zbierania odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym;


BATERIE I AKUMULATORY (np. baterie z zabawek, pilotów, zegarów, oprócz
akumulatorów samochodowych);



MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np. kołdry, materace, koce,
dywany, wózki, zabawki o dużych rozmiarach, metalowe sprzęty kuchenne, garnki,
blachy, patelnie, doniczki ogrodowe, namioty, niepotłuczone lustra, materace; nie
dotyczy odpadów pochodzących z demontażu pojazdów - lusterka, zderzak, fotele
samochodowe itp.);



ODPADY

BUDOWLANE

I

ROZBIÓRKOWE

(niezawierające

gruzu)

pochodzące z drobnych remontów i napraw w budynku – bez pozwolenia na budowę
(np. tapety, umywalki, sedesy, krany, prysznice, wanny, płytki ceramiczne, drzwi,
ościeżnice, okna oraz szyby okienne, kaloryfery, wata szklana, rury PCV, rynny,
parkiety, boazeria, luksfery, worki po cemencie i gipsie, opakowania po klejach etc.
Powyższe pozostałe odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości do czasu mobilnej
zbiórki odpadów, która odbywać się będzie dwa razy do roku (trzeba w tej sprawie złożyć
wniosek do Urzędu Gminy).
Właściciel nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajduje się
domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe powinni wypełnić wniosek i dostarczyć do Urzędu Gminy Stara Biała w
wybrany przez siebie sposób: przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora
pocztowego lub złożyć osobiście. Ważny jest termin złożenia wniosku: od 14 do 7 dnia przed
datą mobilnej zbiórki odpadów określoną w obowiązującym harmonogramie odbioru
odpadów.
Wnioski, które wpłyną po upływie określonego powyżej terminu nie zostaną
zrealizowane.
Odbiorowi nie podlegają odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
(np. meble, drukarki, monitory komputerowe, świetlówki itp.) oraz rolniczej (np. opony od
maszyn rolniczych, opakowania po środkach ochrony roślin itp.).
Trwają prace zmierzające do uruchomienia na terenie Gminy Stara Biała Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Po uruchomieniu mieszkańcy
gminy będą mogli tu oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne. Szczegółowe zasady
odbioru odpadów przez PSZOK zostaną podane w momencie rozpoczęcia działalności
punktu.

WARUNKI SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW
Nie uznaje się, za spełnienie warunku segregowania odpadów komunalnych, jeśli:
1) w pojemniku na pozostałości po segregacji znajdują się odpady, które można było
wysegregować, np. po ich oczyszczeniu lub opróżnieniu;
2) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji odpadów segregowanych,
znajdują się pozostałości po segregacji;
3) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji odpadów segregowanych,
znajdują się odpady segregowane zanieczyszczone zawartością lub nieopróżnione;
4) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji odpadów segregowanych,
znajdują

się

odpady

segregowane

zanieczyszczone

substancjami

niebezpiecznymi,

rozpuszczalnikami, lakierami, olejami, klejami;
5) w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia frakcji odpadów segregowanych
znajdują się odpady innych frakcji odpadów.

