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I. POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie pojemniki i worki na
odpady komunalne winny zostać oznaczone opisem rodzaju odpadu
jaki jest do nich wrzucany:
3 POJEMNIK/WOREK ZIELONY
3 POJEMNIK/WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE”,

NAPISEM „SZKŁO”,

NAPISEM „METALE,

3 POJEMNIK/ WOREK NIEBIESKI NAPISEM „PAPIER”
(obowiązuje od 1 lipca 2019 r.),
3 POJEMNIK/WOREK BRĄZOWY

NAPISEM „BIO”,

3 POJEMNIK SZARY LUB METALICZNY
3 POJEMNIK CZARNY

NAPISEM „POPIÓŁ”,

NAPISEM „ODPAD ZMIESZANY”;

bezpłatne nalepki na pojemniki z nazwą odpadu dostępne są
w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Referat Zarządzania
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (parter, pok. nr 4);
dopuszcza się odbiór odpadów z pojemnika w innej kolorystyce
pod warunkiem zastosowania opisu pojemnika, np. naklejka lub
kartka „odpad zmieszany” itp.;
pojemnik nieopisany bądź zawierający dwa różne opisy odpadów,
nie zostanie odebrany;
do 30 czerwca 2022 r. należy dostosować pojemniki i worki do
obowiązującej kolorystyki, dlatego przy planowanym zakupie
nowych pojemników, właściciel nieruchomości powinien również
zwrócić uwagę na ich kolor;
każdy z nas wytwarza odpady zmieszane;
decydując się na segregację odpadów, należy również zaopatrzyć
się w czarny pojemnik na odpady zmieszane, ponieważ wytwarzane
odpady takie jak np.: resztki jedzenia, zużyte artykuły higieniczne,
brudny papier, opakowania po aerozolach itp. powinny trafić do
tego pojemnika;
zmieszane odpady komunalne odbierane są wyłącznie z pojemnika
(w kolorze czarnym);
popiół odbierany jest wyłącznie z pojemnika (w kolorze szarym,
metalicznym);
odpady zmieszane oraz popiół wystawione w workach nie zostaną
odebrane!!!;
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odpady selektywne, wystawione w workach w odpowiednich kolorach
prawidłowo opisane, odbierane są tylko i wyłącznie z nieruchomości
jednorodzinnych (worki w nieodpowiednich kolorach nie będą odbierane);
z nieruchomości wielorodzinnej, mieszanej oraz niezamieszkałej odpady
odbierane są z pojemników w odpowiednich kolorach;
worki do segregacji odpadów komunalnych w odpowiedniej kolorystyce
i prawidłowo opisane, można zakupić w firmie odbierającej odpady z naszej
gminy (nazwa i adres firmy na stronie www.odpady.strzelceopolskie.pl.);
pojemniki na odpady komunalne muszą spełniać normę PN-EN 840;
pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi powinny być wystawione
w dniu wywozu przed posesją, najpóźniej do godziny 6:00 rano. Odpady
wielkogabarytowe należy wystawiać przed nieruchomość lub przy altanie
śmietnikowej dzień przed terminami ich odbioru;
odbiór odpadów komunalnych odbywa się w godzinach 6:00–22:00.

II. REKLAMACJA USŁUGI ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Niewłaściwe świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych (np. nieodebrania
prawidłowo wystawionych pojemników lub worków z odpadami, przypadków
niewłaściwego świadczenia usługi w PSZOK) należy zgłaszać niezwłocznie po
jej stwierdzeniu, nie później jednak niż do 3 dni (roboczych) od dnia, w którym
usługa została niewłaściwie wykonana. Zgłoszenia należy kierować do Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Referat Zarządzania i Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi, pl. Myśliwca 1, pokój nr 4 (podając adres, datę odbioru,
rodzaj odpadu, opcjonalnie numer telefonu do kontaktu):
 osobiście,
 telefonicznie na nr tel. 77 404 93 41 - 42,
 pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
odpady@strzelceopolskie.pl
 przez aplikację telefoniczną MOJE ODPADY

III. REKLAMACJA ZNISZCZONEGO POJEMNIKA
Zgłoszenia uszkodzenia pojemników przez firmę odbierającą (podczas odbioru
odpadów komunalnych) należy niezwłocznie przekazywać bezpośrednio do firmy
odbierającej odpady komunalne.
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IV. KODY KRESKOWE
Nalepki z kodem kreskowym drukowane są wyłącznie
e
w siedzibie firmy odbierającej lub w wyznaczonym przezz
tą firmę punkcie odbioru na terenie miasta Strzelce
Opolskie.
Firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek dostarczenia
rczenia do każdej
adku zapotrzebowania
nieruchomości jedynie pierwszy zestaw nalepek. W przypadku
na kolejne naklejki z kodem kreskowym należy zwrócić się po nie bezpośrednio do
operatora usługi odbioru odpadów,
Nalepki zostaną dostarczone do Państwa przez firmę w terminie około 3
tygodni od dnia złożenia pierwszej deklaracji. W tym czasie, proszę wystawiać
pojemniki oraz worki bez kodów.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umieścić nalepkę z kodem kreskowym:
 na każdym pojemniku na odpady (w przypadku, gdy kod kreskowy ulegnie
zniszczeniu należy nakleić nowy);
 na każdym wystawionym worku z odpadami selektywnymi.

V. DEKLARACJA
Każdy właściciel nieruchomości (zamieszkałej, niezamieszkałej) jest
obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
Wszelkie zmiany dotyczące wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, np.: zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
(wprowadzenie, sprzedaż-kupno nieruchomości lub wyprowadzenie się
lokatorów, urodzenie się dziecka, zgon osoby zamieszkującej nieruchomość),
rozpoczęcie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej itp.,
należy zgłosić niezwłocznie po nastąpieniu zmiany, wypełniając nową
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
trzelcach Opolskich (Referat
unalnymi, pokój nr 4) lub
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
przedłożyć odpowiedni załącznik uwzględniający zmianę do właściwego
zarządcy nieruchomości.
I
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VI. BLANKIETY OPŁAT
Blankiety opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na bieżący
rok wydawane są w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w Referacie
Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (parter, pok. nr 4) po
15 stycznia każdego roku. Blankiety zostaną wysłane pocztą, wyłącznie na
wcześniejsze zgłoszenie właściciela nieruchomości.

VII. DBAJ O ŚRODOWISKO
 zanim wrzucisz odpad do pojemnika lub worka zgnieć karton,
puszkę, butelkę plastikową;
 do pojemnika, worka, dzwonu na szkło wrzucaj wyłącznie
szkło opakowaniowe (butelki, słoiki) – to nie jest miejsce na
porcelanę, szyby czy lustra;
 nie wrzucaj odpadów niebezpiecznych do zwykłego pojemnika
(leki, baterie, żarówki, itp.) – dla tych odpadów przeznaczone
są specjalne pojemniki ustawione na terenie gminy (patrz –
odpady niebezpieczne strona 19).
 wyrzucając opakowanie do odpowiedniego worka lub
pojemnika zwróć uwagę, aby było bez zawartości – nie jest
wymagane mycie opakowań;
 wrzucaj do pojemnika tylko czysty popiół (ze spalania drewna,
węgla, biopaliwa) – nie pal śmieci w swoim piecu, kominku;
obowiązuje zakaz palenia bioodpadów (trwa, liście, gałęzie, itp.) –
odpady te należy samodzielnie kompostować (dotyczy odpadów
dozwolonych do kompostowania), wystawić przed nieruchomość
w dzień zgodny z harmonogramem odbioru tej frakcji lub oddać
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Szymiszowie (PSZOK – patrz strona 21).

VIII. APLIKACJA NA TELEFON
Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi można
uzyskać poprzez darmową aplikację mobilną Moje Odpady dostępną do
pobrania w odpowiednim sklepie internetowym (w zależności od posiadanego
oprogramowania na telefonie). Dzięki tej aplikacji dowiesz się np.: o terminach
odbioru odpadów, aktualnościach związanych z zasadami segregacji,
funkcjonowaniem PSZOK. Dodatkowo ww. aplikacja umożliwi wysłanie
reklamacji w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi odbioru odpadów
komunalnych (pamiętaj o podaniu adresu, numeru kontaktowego).
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IX. ZASADY SEGREGACJI

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Pojemniki lub worki w kolorze ŻÓŁTYM oznaczone
one
napisem „METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”
przeznaczone są na zmieszane odpady opakowaniowe:
e:
A
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA
o
WIELOMATERIAŁOWE, (worki można stosować tylko
w zabudowie jednorodzinnej).

WRZUCAMY:

 zgniecione opakowania PET po napojach i płynach, np.: po wodzie

mineralnej, mleku, sokach;
 puste pojemniki i opakowania po produktach mlecznych, np.: po
jogurcie, śmietanie, margarynie, serkach;
 opakowania z tworzyw sztucznych po chemii gospodarczej, np.:
butelki po płynach do prania, do płukania, do mycia naczyń, po
środkach czystości;
 niezabrudzone reklamówki i woreczki foliowe, folie spożywcze,
folie aluminiowe;
 złożone opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku,
sokach;
 zgniecione puszki metalowe po napojach,
 puste opakowania metalowe po artykułach spożywczych, np.
konserwach, orzeszkach, mleku skondensowanym, po karmach dla
zwierząt;
 drobne przedmioty metalowe, np.: kapsle od butelek, zakrętki od
słoików;
 puste pojemniki, wiaderka (po artykułach spożywczych) np.
śledziach, białym serze.

NIE WRZUCAMY:


brudnych tworzyw oraz opakowań z tworzyw z zawartością, np.: po
oleju spożywczym – wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane;
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 artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami,













np.: ze szkłem, metalem, których nie potrafimy rozdzielić, wrzucamy
je do pojemnika na odpady zmieszane;
brudnych opakowań po artykułach garmażeryjnych np. foli po
mrożonkach, tacek ze styropianu – wrzucamy do pojemnika na
odpady zmieszane;
części z tworzyw sztucznych ze sprzętu AGD, RTV (np. końcówka
z odkurzacza) – wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane;
artykułów higienicznych, np.: podpasek, chusteczek higienicznych,
ręczników kuchennych, pieluch jednorazowych, chusteczek
nawilżających – wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane;
kalki, papieru przebitkowego – wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane;
plastikowych: doniczek, zabawek, wiaderek, misek – wrzucamy do
pojemnika na odpady zmieszane, większą ilość przekazać bezpłatnie
do PSZOK;
styropianu budowlanego, listew, paneli, boazerii, profili aluminiowych,
armatury – odpady te należy przekazać bezpłatnie do PSZOK;
rur i płyt PCV, wełny mineralnej, przewodów i kabli elektrycznych,
pianek np.: uszczelniających – należy je przekazać bezpłatnie do
PSZOK;
opakowań po substancjach niebezpiecznych, np. chwastobójczych,
owadobójczych, po środkach żrących i drażniących – należy
przekazać bezpłatnie do PSZOK;
opakowań ze styropianu, np.: po sprzęcie RTV, AGD – wrzucamy do
pojemnika na odpady zmieszane;
tapety, okleiny, opakowania po wapnie i cemencie z ich zawartością
– należy przekazać bezpłatnie do PSZOK;
puszek po farbach, lakierach, olejach i smarach – należy przekazać
bezpłatnie do PSZOK;
pustych opakowań po lekach i strzykawek – należy wrzucić do
odpadów zmieszanych.

U WA G A !
Od lipca 2019 roku PAPIER wrzucamy do pojemnika lub worka
w kolorze NIEBIESKIM oznaczonego napisem „PAPIER”
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PAPIER
Pojemniki i worki w kolorze NIEBIESKIM oznaczone napisem „PAPIER” przeznaczone są naa

oPAPIER, OPAKOWANIA Z PAPIERU (worki można stosować tylko w zabudowie jednorodzinnej).

WRZUCAMY:
 książki,

zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty,
ekty,
foldery reklamowe, itp.;
 niezabrudzone i suche opakowania papierowe, tekturę,
ekt rę
złożone kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów;
 papierowe opakowania po jajkach.

NIE WRZUCAMY:


zabrudzonego, tłustego lub mokrego papieru i tektury – wrzucamy do
pojemnika na odpady zmieszane;
 artykułów wykonanych z połączenia makulatury z innymi materiałami,
np.: tektur impregnowanych – wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane.

SZKŁO
Pojemniki i worki w kolorze ZIELONYM
oznaczone napisem „SZKŁO” przeznaczone są
NA SZKŁO (worki można stosować tylko w zabudowie
jednorodzinnej):

WRZUCAMY:
 puste butelki szklane (białe i kolorowe),
 puste słoiki po produktach spożywczych,
 inne opakowania szklane po artykułach
sokach, itp.
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spożywczych,
h napojach,
j h

NIE WRZUCAMY:








szyb okiennych, szkła zbrojonego – należy przekazać bezpłatnie do
PSZOK;
fajansu, porcelany, naczyń żaroodpornych, ceramiki, szklanych zniczy,
doniczek – wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, większą
ilość należy przekazać bezpłatnie do PSZOK;
luster, witraży, szkła okularowego, szklanek, talerzy – wrzucamy do
pojemnika na odpady zmieszane, większą ilość przekazać bezpłatnie
do PSZOK;
opakowań szklanych z zawartością np.: po klejach – wrzucamy do
pojemnika na odpady zmieszane, większą ilość przekazać bezpłatnie
do PSZOK;
nakrętek z butelek, pokrywek ze słoików – wrzucamy do pojemnika
lub worka żółtego;
żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych,
reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych, monitorów – należy
przekazać bezpłatnie do PSZOK,
termometrów – należy przekazać bezpłatnie do PSZOK.

ODPADY ZMIESZANE
O
Pojemniki w kolorze CZARNYM oznaczone
napisem „ODPAD ZMIESZANY” przeznaczone są na
ODPADY ZMIESZANE:

WRZUCAMY:


odpady

nieposegregowane, pozostałości z odpadów komunalnych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych, których nie możemy
wrzucić do pojemników/worków na odpady selektywne;

resztki jedzenia;

artykuły higieniczne, np.: podpaski, chusteczki higieniczne, ręczniki
kuchenne, pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżające;

brudne tworzywa oraz opakowania z tworzyw z zawartością, np.: po
oleju;
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artykuły wykonane z połączenia tworzyw z innymi materiałami, np.:

ze szkłem, metalem;

zabrudzone opakowania po artykułach garmażeryjnych, np. folia po
mrożonkach, tacki ze styropianu;

opakowania ze styropianu, np. po sprzęcie RTV, AGD, po jajkach;

zabrudzony, tłusty lub mokry papier i tekturę;

artykuły wykonane z połączenia makulatury z innymi materiałami, np.:
tektura impregnowana, kalki, papier przebitkowy, tapety;

opakowania po aerozolach, np.: po dezodorantach, odświeżaczach
powietrza, lakierach do włosów – większą ilość można przekazać
bezpłatnie do PSZOK,

zużyte ścierki, gąbki;

tekstylia, odzież, obuwie – większą ilość można przekazać bezpłatnie
do PSZOK;

opakowania w formie tubki np. po paście do zębów, kremach do rąk;

szkło stołowe, fajans, porcelanę, naczynia żaroodporne, lustra –
większą ilość można przekazać bezpłatnie do PSZOK;

garnki, patelnie;

odchody zwierzęce pochodzące od zwierząt domowych, żwirek np.:
z kuwet dla kotów;

opakowania po środkach żrących i drażniących – większą ilość
można przekazać bezpłatnie do PSZOK;

worki z odkurzacza, papierosy.

NIE WRZUCAMY:








odpadów niebezpiecznych, np.: baterii i akumulatorów, żarówek, tuszy do
drukarek – należy wrzucić do miejskiego punktu lub przekazać bezpłatnie
do PSZOK;
farb, olejów, rozpuszczalników – należy przekazać do PSZOK;
leków – należy przekazać do aptek lub PSZOK;
drobnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, np.: żelazek, lamp,
radio, czajników bezprzewodowych – należy przekazać do PSZOK
lub w trakcie mobilnych zbiórek (sprawdź w harmonogramie odbioru
odpadów);
odpadów budowlanych, poremontowych (m.in. styropianu, wełny
mineralnej, gruzu, glazury, papy, boazerii, paneli, itp.) – należy
przekazać bezpłatnie do PSZOK,
termometrów – należy je przekazać do PSZOK.
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BIOODPADY
Pojemniki i worki w kolorze BRĄZOWYM
oznaczone napisem „BIO” przeznaczone są do
segregacji BIOODPADÓW (worki można stosować tylko
w zabudowie jednorodzinnej):

WRZUCAMY:


nieprzetworzone (surowe) odpadki z warzyw i owoców,

trawę, liście, kwiaty;

zużyte torebki po herbacie;

drobne gałęzie drzew i krzewów;

trociny i korę drzew.
NIE WRZUCAMY:







przetworzonych (np. gotowanych) odpadków z warzyw i owoców;
mięsa, kości zwierząt;
odchodów zwierząt, żwirku np.: dla kotów;
papierosów;
przetworzonych resztek pokarmu;
owoców cytrusowych (skórek po bananach).
Wyżej wymienione odpady wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
 ziemi i kamieni – należy przekazać do PSZOK
A. Ograniczenie odpadów BIO
Ilość bioodpadów oddawanych przez naszych mieszkańców stale rośnie. Wzrosły
też ceny transportu i zagospodarowania tych odpadów. Dlatego by nie płacić
więcej za śmieci wprowadzono ograniczenie tychże odpadów.
Jak postępować z odpadami:
 oddaj je w pojemnikach lub workach – max. 240 litrów w dniu wskazanym
w twoim harmonogramie;
 większą ilość trawy, gałęzi lub liści przekazać do PSZOK – jeśli potrzebujesz,
wypożycz bezpłatnie przyczepkę;
 kompostuj „u źródła” – otrzymasz pełnowartościowy naturalny nawóz.
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B. Usługa dodatkowa – worki BIO
Jak to działa?
 wypełnij krótki formularz (deklarację) w pokoju nr 4 na parterze w Urzędzie
Miejskim;
 w kasie ratusza zapłać 6 zł za worek (120 l), w jego cenę wliczona jest usługa
odbioru i zagospodarowania odpadów;
 odbierz dodatkowy worek.
C. Kompostowanie odpadów
Najlepszym
i
najkorzystniejszym
sposobem
obem
pozbywania się bioodpadów jest kompostowanie..
Kompostowanie jest to proces składowania odpadów
ów
organicznych, które w wyniku zachodzących
ch
h,
naturalnie procesów chemicznych – gnilnych,
utleniających, zamieniają się w naturalny nawóz.
Jest to najbardziej ekologiczna metoda utylizacji
odpadów stałych pochodzenia organicznego.
cji
Większość odpadów powstających przy pielęgnacji
ni nawóz.
ogrodu można zamienić na pełnowartościowy i tani

Do kompostowania nadają się wszelkie odpady
pady organiczne z działki
i odpady domowe takie jak:


chwasty usunięte najpóźniej w fazie kwitnienia;

skoszona trawa, liście, popiół drzewny;

pocięte na kawałki drobne gałązki o średnicy nie większej niż 2 cm;

surowe resztki warzyw i owoców;

słoma, siano;

zużyte torebki z herbatą, zużyte liście herbaty, fusy po kawie;

produkty kartonowe, np.: opakowania po jajkach, skrawki papieru
kolorowych folderów i ulotek);

trociny, kora z drzew i inne odpady drewniane;

skorupki jaj (rozdrobnione).

(bez

Aby proces rozkładu materii organicznej przebiegał prawidłowo, oprócz dostępu
powietrza niezbędne jest zapewnienie optymalnej wilgotności (40-50%).

Czego nie możemy kompostować:






mięsa, kości;
ryb;
zadrukowanych papierów, kartonów po mleku;
nierozdrobnionych gałęzi i karp;
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 przetworzonej żywności;
 popiołu węglowego;
 papierosów, worków z odkurzacza;
 odchodów zwierzęcych, w tym żwirku np.: dla kotów;
 odpadów higienicznych, pieluch jednorazowych;
 resztek roślinnych porażonych chorobami.
Kompost powstaje poprzez rzucanie na jedną stertę różnych produktów (wyżej
wymienionych). Możemy je wrzucać również do specjalnego pojemnika na
kompost. Należy jednak pamiętać, aby mieszanka była zrównoważona, czyli
zawierała wszystkie rodzaje odpadów przemieszanych ze sobą. Kompostownik
dziła
powinien stać w cieniu i na lekkim wzniesieniu, aby nie gromadziła
się w nim woda. Powinien on być osłonięty od wiatru, aby nie był
uciążliwy dla innych.
D. Odbiór drzewek świątecznych (choinek)
Naturalne drzewka choinkowe z terenu Gminy Strzelce Opolskie
kie
odbierane są każdego roku w styczniu i lutym, w terminach
ch
la
zgodnych z harmonogramem odbioru bioodpadów dla
h
poszczególnych rodzajów nieruchomości – nie należy tych
e
odpadów wrzucać do pojemników, ale zostawiać je w obrębie
altan śmietnikowych (zabudowa wielolokalowa) lub obokk
pojemników (zabudowa jednorodzinna).

POPIÓŁ
Pojemniki w kolorze SZARYM lub METALICZNYM
oznaczone napisem „POPIÓŁ” przeznaczone są na
POPIÓŁ

WRZUCAMY:



popiół ze spalenia materiałów opałowych, np.: węgla, drewna, brykietu,
ekogroszku, pelletu, koksu.

NIE WRZUCAMY:


piasku, ziemi, kamieni i gruzu – odpady te należy przekazać do PSZOK.
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ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
W PIECACH / KOTŁACH DOMOWYCH
Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż
posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie podczas spalania odpadów wytwarzają
się trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu,
drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór,
a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalanie śmieci w piecach
domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach
kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina.
Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.
W gospodarstwach domowych poza opałem (węgiel, drewno, pellet) bezwzględnie
zakazuje się spalania odpadów.

NIE SPALAJ ODPADÓW, DOKŁADAJ DO PIECA, A NIE DO POWIETRZA!
Spalanie odpadów przyczynia się do emisji trujących gazów i pyłów. Niska emisja
Powstające zanieczyszczenia negatywnie wpływają na
liwość
środowisko, a przedewszystkim na zdrowie ludzi. Szkodliwość
tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża,
skiej,
ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej,
nych
czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych
nie
kotłowni (do wysokości 40 m), co umożliwia wyniesienie
nie
zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie
st
przez wiatr. Efektem tego jest z kolei lokalny wzrost
u
ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu
y
atmosferycznym. Spalając odpady w piecach trujemy
więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę oraz
zwiększamy ryzyko powstania pożaru. Długotrwałe
iej emisji
wdychanie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej
kładu krwionośnego,
prowadzić może do przewlekłych chorób tj.: serca, układu
bezpłodności
układu oddechowego, układu immunologicznego, a nawet do bezpłodności.
Kary za spalanie odpadów
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do
sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.
Monitoring jakości powietrza
Gmina od wielu lat wspiera mieszkańców w zakresie walki o czyste powietrze
głównie poprzez eliminację spalania odpadów w kotłach i piecach domowych.
Od końca 2018 r. monitorowany jest stan jakości powietrza. Początkowo na terenie
Gminy działało 10 czujników. Obecnie czujniki umieszczane są w większości
sołectw, jak również na terenie miasta (łącznie 30 czujników). Część z nowo
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zamontowanych urządzeń to sensory mobilne, które będą okresowo zmieniać
swoją lokalizację by mierzyć głównie zanieczyszczenia powstające podczas
spalania odpadów. Dane z czujników można obserwować pod adresem:
http://www.strzelceopolskie.pl/ekologia/powietrze
Dodatkowo można pobrać darmową aplikację na smartfony o nazwie:
Monitoring Powietrza BI do pobrania na system Android (w Google Play) lub
na system iOs (w iTunes Apple)

CHCESZ WIEDZIEĆ, KIEDY WYJŚĆ NA SPACER
BY ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM?
OBSERWUJ INFORMACJĘ Z CZUJNIKÓW!
Czujniki pokazują zanieczyszczenia powstałe podczas spalania (w tym niestety
odpadów) w piecach/kotłach domowych. Przekroczenia norm zanieczyszczeń
wskazywanych przez czujniki powodowane jest m.in. przez:
 niewłaściwe utrzymanie instalacji grzewczej (zanieczyszczenie komina),
 stosowanie złej jakości węgla lub mokrego drewna,
 złej jakości kocioł grzewczy (w którym temperatura spalania jest bardzo niska
ze względu na zużycie),
 spalanie odpadów (co prowadzi do zanieczyszczenia powietrza jak również do
oklejenia wewnętrznych części pieca i instalacji kominowej trującymi związkami).
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WYSTARCZY KILKUKROTNE LUB SPORADYCZNE SPALANIE NIEWIELKIEJ
ILOŚCI ODPADÓW W PIECU/KOTLE DOMOWYM, ABY TRUJĄCE
SUBSTANCJE WIDZIALNE BYŁY Z INSTALACJI PRZEZ DŁUŻSZY CZAS
Gmina wspiera mieszkańców w wymianie starych kopciuchów uczestnicząc w wielu
programach dotacji na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym. Od 2018 r.
uruchomiony jest również gminny program dotacji do wymamiany pieców.

JEŚLI CHCESZ DBAĆ O JAKOŚĆ POWIETRZA
W NASZEJ GMINIE DZIAŁAJ!

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Mieszkańcu, jeśli masz do wyrzucenia odpady wielkogabarytowe możesz się ich
pozbyć w następujący sposób:
przez cały rok przekazać je bezpłatnie (wyłącznie z nieruchomości
zamieszkałych) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
EKO BOX w Szymiszowie, przy ul. Dworcowej 7a,
podczas mobilnych zbiórek organizowanych trzy razy w roku (sprawdź
w harmonogramie termin odbioru).

W ramach mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane:


meble, meble tapicerowane, np.: sofy, łóżka, szafy, stoły, krzesła;
meble ogrodowe, np.: stoły, krzesła, huśtawki, hamaki, baseny
ogrodowe;

duże plastikowe: skrzynki, miski, wiadra
(czyste i bez zawartości), wanienki dziecięce;

dywany, wykładziny;

dziecięce: wózki i foteliki samochodowe;

materace, kołdry;

zabawki dużych rozmiarów (nie mieszczące się
w pojemnikach);

rowery, hulajnogi;

sztuczne choinki;

drzwi i okna – bez szyb;

grzejniki.
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Natomiast odpadami wielkogabarytowymi nie będą:




zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: lodówka, telewizor, odkurzacz, itp.;
odpady budowlane z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy,
(m.in. gruz, glazura, okna i drzwi razem z szybami, umywalki, muszle klozetowe,
spłuczki, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe);
 panele;
 płoty;
 rolety;
 zużyte opony;
 papa odpadowa;
 części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe;
 worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi (komunalnymi zmieszanymi);
 odpady ogrodowe (duże krzewy, gałęzie).
Odpady te (oprócz odpadów zmieszanych oraz części samochodowych) właściciele
nieruchomości zamieszkałych mogą przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie.
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych są prowadzone sprzed posesji (w przypadku
nieruchomości wielolokalowych odpady prosimy wystawić obok altany
śmietnikowej). Odpady należy wystawić najpóźniej do 06.00 rano dnia, w którym
prowadzona jest zbiórka.

ZABRANIA SIĘ WYSTAWIANIA
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
POZA USTALONYMI TERMINAMI ODBIORU

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Mieszkańcu jeśli masz do wyrzucenia zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
możesz się go pozbyć w następujący sposób:
przez cały rok przekazać bezpłatnie (wyłącznie
wyłącznie z nieruchomości
zamieszkałych) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
owie, przy
Komunalnych EKO BOX w Szymiszowie,
ul. Dworcowej 7a,
przynieść na miejsce mobilnej zbiórki
organizowanej dwa razy w roku (sprawdź
w harmonogramie termin i miejsce odbioru),,
oddać w sklepie stary sprzęt przy zakupie
ie
nowego.
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W ramach mobilnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych będą odbierane:


telewizory, monitory;

sprzęt audio;

laptopy, notebooki;

kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier;

urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym;

pralki, elektryczne suszarki do ubrań;

zmywarki, mikrofalówki, piekarniki, chłodziarki, zamrażarki, lodówki, roboty
kuchenne, inne urządzenia kuchenne;


kamery, aparaty fotograficzne;

telefony komórkowe i stacjonarne;

maszyny do szycia;

opiekacze, tostery, komputery;

drukarki, maszyny do pisania;

wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, klimatyzatory nie

zawierające freonu;

odkurzacze, żelazka.
Odpady elektryczne i elektroniczne zbierane są w określone w harmonogramie
dni, o wyszczególnionych porach i w określonych miejscach. W miejscu zbiórki
elektroodpady odbierane są przez pracowników firmy odbierającej odpady
z Gminy Strzelce Opolskie.
Informujemy, że istnieje możliwość odebrania dużego sprzętu AGD (pralki, lodówki,
kuchenki elektryczne) bezpośrednio z posesji. W takim przypadku fakt ten należy
zgłosić firmie odbierającej – najpóźniej na 2 dni przed planowanym odbiorem,
telefonicznie lub osobiście.

ZABRANIA SIĘ WYSTAWIANIA ZUŻYTYCH SPRZĘTÓW
POZA USTALONYMI TERMINAMI ODBIORU

ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska
naturalnego mogą stanowić dla niego oraz ludzi poważne zagrożenie. Odpady
niebezpieczne ze względu na swój rodzaj oraz
ego
skład mają bardzo groźne właściwości, dlatego
żnie
trzeba obchodzić się z nimi szczególnie ostrożnie
eży
i z rozwagą. Odpadów niebezpiecznych nie należy
wyrzucać razem z innymi odpadami, trzeba je
az
segregować już u źródła powstawania oraz
ch
przekazywać do specjalistycznych zakładów ich
unieszkodliwiania.
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zużyte baterie możemy przekazać do::
3 Miejskich
Punktów
Elektrooodpadów zlokalizowanych na:
Placu Żeromskiego (od ul. Wałowej),
ej),
Pl. Targowym (od strony ulicy
icy
ora),
M. Prawego, koło transformatora),
dzy
Osiedlu Piastów Śląskich (między
żłobkiem a przedszkolem nrr 9
w Strzelcach Opolskich;
3 pojemników ustawionych w szkołach i przedszkolach;
3 pojemnika w Urzędzie Miejskim (w Ratuszu na parterze);
3 pojemników znajdujących dużych sklepach;
3 PSZOK EKO BOX w Szymiszowie;
przeterminowane leki przyjmują:
3 Apteka VITA – ul. Jordanowska 1 w Strzelcach Opolskich
3 Apteka „Gemini” – ul. Opolska 6 w Strzelcach Opolskich
3 Apteka „Doktor Max” – Osiedle Piastów Śl.15 w Strzelcach Opolskich
3 Apteka „LIBRA” – Oś. Piastów Śląskich 21 w Strzelcach Opolskie
3 Apteka Śląska – Pl. Żeromskiego 9 w Strzelcach Opolskich
3 Apteka „Multifarm” – ul. Ligonia 1 w Strzelcach Opolskich
3 DOZ Apteka „Dbam o zdrowie” – ul. M. Prawego 7 w Strzelcach Opolskich
3 Apteka „Grzybek” – Centawska 2 w Błotnicy Strzeleckiej
3 PSZOK EKO BOX w Szymiszowie;
3 w Urzędzie Miejskim (Ratuszu na parterze);
termometry rtęciowe i elektroniczne możemy przekazać do
PSZOK w Szymiszowie;


zużyte
 zużyte akumulatory możemy przekazać do PSZOK
Szymisz
w Szymiszowie;
drob

drobne elektroodpady: telefony, ładowarki, myszki od
komp
komputerów, kalkulatory, żarówki zwykłe, żarówki LED,
tone
tonery, płyty CD, DVD, możemy:
3 wr
3
wrzucić do Miejskich Punktów Elektroodpadów zlokali
zow
zowanych na: Placu Żeromskiego (od ulicy Wałowej),
Pl. Targowym (od strony ulicy M. Prawego, koło transforma
matora),
Osiedlu Piastów Śląskich (za żłobkiem obok placu
zab
zabaw) w Strzelcach Opolskich;
3 przekazać do PSZOK w Szymiszowie;
3


chemikalia, rozpuszczalniki, farby, oleje możemy
przekazać do PSZOK w Szymiszowie.
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X. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH PSZOK „EKO BOX”
ul. Dworcowa 7a, 47–100 Szymiszów

W punkcie EKO BOX mieszkańcy Gminy Strzelce Opol-mi
skie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
e,
komunalnymi, mogą pozostawiać wytworzone przez siebie,
selektywnie zebrane odpady komunalne.

WAŻNE!
W punkcie EKO BOX odpady przyjmowane są
wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych oraz
za okazaniem dokumentu potwierdzającego
fakt zamieszkania na nieruchomości, z której
pochodzą odpady, znajdującej się na terenie
gminy Strzelce Opolskie.
Odpady pochodzące z prowadzonej działalnościi
gospodarczej nie są przyjmowane
w punkcie.
EKO BOX przyjmuje bezpłatnie większe ilości odpadów komunalnych i odpadów
problematycznych w tym między innymi:
papier (np.: czyste i złożone opakowania papierowe i tekturowe, książki,
zeszyty, gazety, czasopisma, foldery reklamowe);
szkło (butelki ze szkła białego i kolorowego, czyste słoiki bez nakrętek, butelki
po sokach, napojach);
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metale (czyste opakowania metalowe po artykułach spożywczych, np.:
konserwach, orzeszkach, mleku skondensowanym, karmach dla zwierząt,
aluminiowe puszki po napojach, metalowe zakrętki z butelek, słoików, kapsle,
drobne elementy metalowe takie jak śrubki, nakrętki, klucze do zamków);
tworzywa sztuczne (zgniecione opakowania PET, np.: po wodzie mineralnej,
napojach, sokach, mleku, czyste pojemniki i opakowania po produktach
mlecznych, np.: po jogurcie, śmietanie, serkach, margarynie, puste opakowania
po chemii gospodarczej, np.: butelki po płynach do prania, płukania tkanin,
mycia naczyń, czyste folie spożywcze, reklamówki i woreczki foliowe);
opakowania wielomateriałowe (np.: czyste i złożone kartony po mleku, sokach,
śmietanach);
bioodpady w tym odpady zielone (przyjmowane luzem lub w workach koloru
brązowego) i odpady kuchenne (przyjmowane w workach koloru brązowego), np.:
trawa, liście, gałęzie, obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie, herbacie, skorupki jaj;
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
odzież, tekstylia, obuwie;
zużyte opony (z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli, pojazdów
osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) do 10 sztuk na rok
z jednej nieruchomości zamieszkałej;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
zużyte baterie i akumulatory;
przeterminowane leki, termometry;
chemikalia i opakowania po chemikaliach (środki żrące, drażniące i inne);
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy
dostarczać z podziałem, m.in.:

beton i gruz betonowy, gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych
– w ilości nieprzekraczającej 1 tony rocznie na jedną nieruchomość;

odpady ceramiczne i elementy wyposażenia sanitarnego, armatury itp.;

drewno: ościeżnice, drzwi, ramy
my okienne, parkiety,
boazerie itp.;

szkło: szyby okienne, lustra,
luksfery itp.;

tworzywa sztuczne: płytki
PCV, instalacje PCV, panele
ścienne itp.;

elementy izolacji: styropian,
wełna mineralna;

papa odpadowa do 200 kg
ci.
rocznie z jednej nieruchomości.
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Wyładunek odpadów dostarczonych do PSZOK, w miejsca wskazane przez pracownika,
należy do osoby dostarczającej. Odpady komunalne dostarczone w ilości powyżej
wskazanych limitów, przyjmowane są odpłatnie w systemie zarządu składowiskiem.
Do dyspozycji mieszkańców w Punkcie EKO BOX dostępna jest niszczarka
dokumentów, płyt CD / DVD oraz przyczepka samochodowa.

UWAGA!
PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW ZMIESZANYCH
Przed przyjazdem do PSZOK zwróć uwagę, aby Twoje odpady były:
odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone;
umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach wraz z informacją
o zawartości (dot. odpadów w postaci płynnej);
możliwe do identyfikacji;
w opakowaniach zbiorczych umożliwiających ich identyfikację - dotyczy
to wszelkich odpadów, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, odpadów zielonych (dostarczonych luzem);
odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości.
Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że dostarczone odpady nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Strzelce Opolskie bądź ich ilość wskazuje na to, że pochodzą
z działalności gospodarczej lub rolniczej.
Godziny otwarcia EKO – BOX w Szymiszowie (PSZOK):
kwiecień – wrzesień
poniedziałek – czwartek 8.00–16.00
piątek– 10.00–18.00
soboty – 7.00–15.00
październik – marzec
poniedziałek – piątek 8.00–16.00
soboty – 7.00–15.00
w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę – PSZOK nieczynny
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XI. KONTAKT

Informacji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz EKO BOX-u udzielają:

Referat Zarządzania
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Tel. 77 404 93 41 / 77 404 93 42
W sprawach dotyczących opłat

Tel. 77 404 93 77
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl,
strona: www.odpady.strzelceopolskie.pl
Firma odbierająca odpady
(numer kontaktowy na stronie
www.odpady.strzelceopolskie.pl)

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
EKO BOX
Tel. 77 461 79 89
Wszelkie uwagi dotyczące gospodarki odpadami prosimy zgłaszać
w Referacie Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
(pl. Myśliwca 1, Strzelce Opolskie, pok. nr 4).

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
„Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą ’Eko-Logika’ ”

