SEGREGACJA PO NOWEMU
Szanowni mieszkańcy,
Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Gminy Paszowice wchodzą nowe zasady segregacji odpadów
komunalnych.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowych, jednakowych dla całego kraju,
zasad segregacji odpadów komunalnych nałożonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19),
od 1 stycznia 2019 r.
odpady komunalne będą dzielone na cztery frakcje oznaczone i dostosowane
kolorystycznie według zasad zawartych poniżej:

Do worka niebieskiego wrzucamy:

opakowania z papieru, kartonu







torby i worki papierowe
gazety i czasopisma
katalogi i ulotki
zeszyty i książki
papier pakowy
wydruki na papierze biurowym

Do worka zielonego wrzucamy:

opróżnione szklane butelki i słoiki po napojach i
żywności

szklane opakowania po kosmetykach ( jeżeli nie
są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców)

Do pojemnika żółtego wrzucamy:

plastikowe butelki po napojach i opakowania po
produktach spożywczych

plastikowe worki, reklamówki, folie aluminiowe







opakowania wielomateriałowe ( np. kartony po
mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości i
kosmetykach
puszki po napojach i konserwach
zakrętki od słoików i kapsle
zabawki wykonane w całości z plastiku

Do pojemnika brązowego wrzucamy:

odpadki warzywne i owocowe





gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście kwiaty
trociny i korę drzew

WAŻNE
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowniki są zwolnieni z
obowiązku posiadania brązowego pojemnika na odpady „BIO”.
Odpady biodegradowalne można nadal zagospodarowywać na
własnej posesji w kompostownikach.
Pozostałości po segregacji, czyli odpady, których nie można wysegregować, wrzucamy do pojemnika na
odpady „ZMIESZANE”.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach - art.5 ust.1 pkt.1, należy do obowiązków właściciela nieruchomości, jednakże firma odbierająca odpady na
naszym terenie, wybrana w drodze przetargu, będzie zobowiązana do wyposażenia mieszkańców gminy w pojemniki i
worki do selektywnej zbiórki opadów. Frakcje „Papier” i „Szkło” będziemy zbierać w workach dostosowanych
kolorystycznie, natomiast frakcję „Metal i tworzywa sztuczne” w pojemniku żółtym.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r. jednak na podstawie zapisów art. 6 ust. 3
rozporządzenia, system według powyższych zasad zacznie funkcjonować w Gminie Paszowice od 1 stycznia 2019 r.,
ponieważ do końca br. obowiązuje umowa z podmiotem odbierającym odpady.
Natomiast bez zmian pozostają zasady przekazywania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Jaworze, zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 32, gdzie należy przekazywać we własnym zakresie następujące frakcje
opadów:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady wielkogabarytowe,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe,
6) zużyte opony.

