GOSPODARKA ODPADAMI
W GMINIE
STRZELCE OPOLSKIE

Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi:
Pojemniki i worki na odpady
• każdy z Nas wytwarza odpady zmieszane!
Nieważne czy decydujemy się na segregację odpadów czy też nie,
w przypadku segregacji odpadów komunalnych, zmieszanymi
odpadami są wyłącznie odpady, które pozostały po wstępnej
selekcji, np. brudny papier.
• zmieszane odpady komunalne odbierane są wyłącznie z pojemnika w kolorze czarnym,
• popiół odbierany jest wyłącznie z pojemnika w kolorze szarym,
• odpady zmieszane oraz popiół wystawione w workach nie będą odbierane,
• odpady selektywne, wystawione w workach w odpowiednich kolorach, odbierane są tylko
i wyłącznie z nieruchomości jednorodzinnych (worki w nieodpowiednich kolorach nie będą
odbierane). Z nieruchomości wielorodzinnej, mieszanej oraz niezamieszkałej odpady
odbierane są tylko w pojemnikach w odpowiednich kolorach.
• dopuszcza się odbiór odpadów z pojemnika w innej kolorystyce pod warunkiem zastosowania
innego, czytelnego oznaczenia pojemnika, np. naklejka lub kartka „odpad zmieszany” itp.,
• 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 rano,
• naklejki do oznaczenia pojemnika są dostępne bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
Opolskich (Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, pokój nr 4).
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 lub w PSZOK-u,
• wrzucaj do pojemnika tylko czysty popiół (ze spalania drewna, węgla) - nie pal śmieci
w swoim piecu, kominku.
Kody kreskowe
• nalepki z kodem kreskowym drukowane są wyłącznie w PUKiM Sp. z o.o.
w Strzelcach Opolskich, ul. Mickiewicza 2,
• nalepkę z kodem kreskowym należy nakleić na każdym pojemniku na odpady (kolejną,
w przypadku zniszczenia poprzedniej) oraz na każdym wystawionym worku z odpadami
selektywnymi (dotyczy zabudowy jednorodzinnej),
• Ważne! Od stycznia 2016 roku w przypadku gdy na pojemniku lub worku nie będzie kodu
kreskowego, odpad nie zostanie odebrany.

Deklaracja
Wszelkie zmiany w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (np.: wprowadzenie
lub wyprowadzenie się lokatorów, urodzenie się dziecka, zgon osoby zamieszkującej
nieruchomość) zobowiązują właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć
w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (Referat Zarządzania i Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi, pokój nr 4) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Pojemniki lub worki w kolorze ŻÓŁTYM przeznaczone są na zmieszane surowce
wtórne: TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE (worki - tylko zabudowa jednorodzinna)

WRZUCAMY:
• zgniecione opakowania po napojach i płynach (PET),
np.: po wodzie mineralnej, mleku, sokach,
• czyste 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,
• czyste folie spożywcze, reklamówki i woreczki foliowe,
• złożone opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku, sokach,
• książki, zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery reklamowe itp.
• czyste i suche opakowania papierowe, tekturę, złożone kartony
oraz opakowania wykonane z tych materiałów,
• puszki metalowe po napojach,
• czyste opakowania metalowe po artykułach spożywczych,
np.: konserwach, orzeszkach, mleku skondensowanym, po karmach dla zwierząt,
• drobne przedmioty metalowe np.: kapsle od butelek, zakrętki od słoików.
NIE WRZUCAMY:
• brudnych tworzyw oraz opakowań z tworzyw wraz z zawartością,
np. po oleju spożywczym,
• artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innymi materiałami,
np.: ze szkłem, metalem,
• opakowań po artykułach garmażeryjnych, np.: foli po mrożonkach,
styropianu,
• opakowań po substancjach niebezpiecznych, np.: chwastobójczych,
owadobójczych,
• opakowań po środkach żrących i drażniących,
• opakowań ze styropianu, np.: po sprzęcie RTV, AGD,
• zużytych odpadów higienicznych, np.: podpasek, chusteczek higienicznych,
ręczników kuchennych, pieluch jednorazowych, chusteczek nawilżających,
• zabrudzonego, tłustego lub mokrego papieru i tektury,
• artykułów wykonanych z połączenia makulatury z innymi materiałami,
np. tektur impregnowanych,
• kalki, papieru przebitkowego, tapet,
• puszek po farbach, lakierach, olejach i smarach,
• styropianu budowlanego, listw, paneli, boazerii,
proﬁli aluminiowych, armatury,
• rur i płyt PCV, wełny mineralnej, przewodów i kabli elektrycznych,
• plastikowych: doniczek, zabawek, wiaderek, misek,
• drobnych elementów pochodzących z pojazdów,
• folii aluminiowej, skrzynek, koszyków z tworzyw sztucznych,
np.: po owocach, butelkach.

Pojemniki i worki w kolorze ZIELONYM przeznaczone są do segregacji SZKŁA
(worki - tylko zabudowa jednorodzinna)
WRZUCAMY:
• czyste butelki szklane, białe i kolorowe,
• czyste słoiki po produktach spożywczych,
• inne opakowania szklane po artykułach spożywczych, napojach, sokach itp.
NIE WRZUCAMY:
• szyb okiennych, szkła zbrojonego, szyb samochodowych,
• fajansu, porcelany, naczyń żaroodpornych,
• luster, szkła okularowego,
• opakowań szklanych brudnych lub z zawartością, np.: po artykułach spożywczych,
klejach,
• nakrętek z butelek, pokrywek ze słoików,
• żarówek, świetlówek, lamp neonowych, ﬂuorescencyjnych, reﬂektorów, ekranów, lamp
telewizyjnych,
• termometrów (można przekazać do aptek).

Pojemniki METALOWE przeznaczone są na POPIÓŁ
WRZUCAMY:
• popiół ze spalenia węgla i drewna.
NIE WRZUCAMY:
• popiołu ze spalenia innych materiałów niż węgiel i drewno.

Pojemniki i worki w kolorze BRĄZOWYM przeznaczone są do segregacji
ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (worki - tylko zabudowa jednorodzinna)
WRZUCAMY:
• nieprzetworzone (surowe) odpadki z warzyw i owoców,
• trawę, liście, kwiaty,
• drobne gałęzie drzew i krzewów,
• trociny i korę drzew.
NIE WRZUCAMY:
• przetworzonych (np. gotowanych) odpadków z warzyw i owoców,
• mięsa, kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• ziemi i kamieni,
• przetworzonych resztek pokarmu.

Najlepszym i najkorzystniejszym sposobem pozbywania
się odpadów biodegradowalnych jest kompostowanie.
Kompostowanie jest to proces składowania odpadów
organicznych, które w wyniku zachodzących naturalnie
procesów chemicznych – gnilnych, utleniających, zamieniają się
w naturalny nawóz.
Jest to najbardziej ekologiczna metoda utylizacji odpadów
stałych pochodzenia organicznego. Większość odpadów
powstających przy pielęgnacji ogrodu można zamienić na
pełnowartościowy i tani nawóz.

Do kompostowania nadają się wszelkie odpady
organiczne z działki i odpady domowe:
• 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
(bez kolorowych folderów i ulotek),
• trociny, kora z drzew i inne odpady drewniane,
• skorupki jaj (rozdrobnione),
• naturalne włókna – 100% wełna lub bawełna.
Aby proces rozkładu materii organicznej przebiegał
prawidłowo, oprócz dostępu powietrza niezbędne
jest zapewnienie optymalnej wilgotności (40-50%).

Czego nie możemy kompostować:
• mięsa,
• ryb,
• gotowanej żywności,
• popiołu węglowego,
• odchodów zwierzęcych,
• odpadów higienicznych,
• 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.

Pojemniki w kolorze CZARNYM przeznaczone są na ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY:
• odpady nieposegregowane, pozostałości z odpadów komunalnych
wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
• resztki jedzenia,
• zużyte artykuły higieniczne, np.: podpaski, chusteczki higieniczne, ręczniki
kuchenne, pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżające,
• brudne tworzywa oraz opakowania z tworzyw z zawartością, np. po oleju,
• artykuły wykonane z połączenia tworzyw z innymi materiałami, np.: ze szkłem, metalem,
• opakowania po artykułach garmażeryjnych,
np.: folia po mrożonkach, tacki ze styropianu,
• opakowania ze styropianu, np.: po sprzęcie RTV, AGD, po art. spożywczych
(większą ilość można przekazać bezpłatnie do PSZOK),
• zabrudzony, tłusty lub mokry papier i tekturę,
• artykuły wykonane z połączenia makulatury z innymi materiałami,
np.: tektura impregnowana, kalki, papier przebitkowy, tapety,
• skrzynki, koszyki z tworzyw sztucznych (większą ilość można
przekazać bezpłatnie do PSZOK),
• opakowania po aerozolach, np.: po dezodorantach,
odświeżaczach powietrza, lakierach do włosów
(większą ilość można przekazać bezpłatnie do PSZOK),
• zużyte ścierki, gąbki, materiały, odzież, obuwie (większą
ilość można przekazać bezpłatnie do PSZOK),
• opakowania w formie tubki 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,
• opakowania po środkach żrących i drażniących,
(większą ilość można przekazać bezpłatnie do PSZOK),
• worki z odkurzacza.
NIE WRZUCAMY:
• odpadów niebezpiecznych, np.: baterii, żarówek, farb, rozpuszczalników, tuszy do drukarek,
• lekarstw, termometrów,
• drobnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych,
np.: żelazek, lamp, radio, czajników bezprzewodowych,
• odpadów budowlanych, poremontowych.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)„EKO-BOX”
ul. Dworcowa 7a, 47-100 Szymiszów

W punkcie EKO BOX mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami 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 ważnego dokumentu tożsamości.
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),
• 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),
• odpady zielone i odpady kuchenne (np.: trawa, liście, gałęzie,
obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie, herbacie, skorupki jaj),
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony (z pojazdów o ładowności do 3,5 t)
do 10 sztuk na rok z jednej nieruchomości,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki,
• chemikalia i opakowania po chemikaliach,
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
(gruz budowlany - do 1 tony na rok z jednej nieruchomości),
• odzież, tekstylia.
Uwaga! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Zwróć uwagę, aby Twoje odpady były:
1) Odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone.
2) Umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach wraz z informacją o zawartości
(dot. odpadów w postaci płynnej).
3) Możliwe do identyﬁkacji.
4) W opakowaniach zbiorczych umożliwiających ich identyﬁkację - dotyczy to wszelkich
odpadów, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektryczne i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych, opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
5) Odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości.
Informacje w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz EKO BOX-u udziela:
• Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Tel. 77 404 93 40 / 77 404 93 41 / 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl, www.odpady.strzelceopolskie.pl
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o.
Tel. 77 461 36 49 / 77 461 99 39
e-mail: biuro@pukim-strzelceopolskie.pl, www.pukim-strzelceopolskie.pl
• Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX
Tel. 77 461 79 89

Godziny otwarcia EKO-BOX (PSZOK):
• kwiecień - październik
poniedziałek - piątek 9.00 - 18.00
soboty 9.00 - 14.00
• listopad - marzec
poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00
soboty 9.00 - 14.00
Wszelkie uwagi dotyczące gospodarki odpadami prosimy zgłaszać
w Referacie Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

