
NOWY SYSTEM GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE

Pojemniki lub worki w kolorze ŻÓŁTYM 
przeznaczone są na surowce wtórne: 
TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL
      
                    
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, margary-
nie, mleku.

• Opakowania po chemii gospodarczej z tworzyw 
sztucznych np.: butelki po płynach do prania, płu-
kania, do mycia 

• naczyń, po środkach czystości.
• Folie spożywcze, folie aluminiowe, reklamówki 

i woreczki foliowe, opakowania po mrożonkach.,                                                                                                  
• Książki, zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi, 

prospekty, foldery reklamowe, tekturę, złożone 
kartony 

• oraz opakowania wielomateriałowe.
• Puszki metalowe po napojach.
• Czyste opakowania po konserwach i innych arty-

kułach spożywczych.
• Drobne przedmioty metalowe np.: kapsle od bu-

telki, zakrętki.
            
                     
NIE WRZUCAMY:

• Brudnych tworzyw oraz opakowań z tworzyw
• z zawartością.
• Artykułów wykonanych z połączenia tworzyw 

z innymi materiałami np. ze szkłem.
• Opakowań po substancjach niebezpiecznych.
• Zużytych odpadów higienicznych.
• Zabrudzonego, tłustego lub mokrego papieru 

i makulatury.

Pojemniki w kolorze CZARNYM lub SZARYM  
przeznaczone są na ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY:
• Odpady nieposegregowane, pozostałości 

z odpadów komunalnych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych.

• Resztki jedzenia.
• Zużyte artykuły higieniczne.

NIE WRZUCAMY:
• Odpadów niebezpiecznych np. baterii, żarówek, farb, 

rozpuszczalników,  
tuszy do drukarek.

• Lekarstw.
• Drobnych sprzętów elektrycznych  

i elektronicznych

Pojemniki METALOWE 
przeznaczone są na POPIÓŁ

WRZUCAMY:
• Popiół ze spalenia węgla i drewna.
 
NIE WRZUCAMY:
• Popiół ze spalenia innych materiałów  

niż węgiel i drewno.

Pojemniki lub worki w kolorze ZIELONYM 
przeznaczone są do segregacji SZKŁA

WRZUCAMY:
• Butelki szklane białe i kolorowe.
• Słoiki po produktach spożywczych.
• Inne opakowania szklane po artykułach 

spożywczych, napojach, sokach itp.

NIE WRZUCAMY:
• Szyb okiennych, luster, szkła zbrojonego, szyb 

samochodowych, fajansu, porcelany.
• Opakowań szklanych brudnych 

CZYSTE
ŚRODOWISKO

W NASZEJ 
GMINIE

Zapraszamy na stronę internetową:
www.odpady.strzelceopolskie.pl
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Na czym polega nowy system?

NASZA GMINA ZAKOŃCZYŁA PROCES  
LEGISLACJI PRAWNEJ - PODJĘTO WSZYSTKIE 
KONIECZNE UCHWAŁY DO WDROŻENIA  
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

• wszyscy właściciele nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszkałych są zobo-
wiązani złożyć deklaracje o wysokości 
opłaty

• opłata za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych wynosi: dla selektywnie 
zbieranych - 12,00 zł, dla odpadów zmie-
szanych - 18,00 zł od jednego mieszkańca

• termin wnoszenia opłaty: do 15 dnia każde-
go miesiąca, począwszy od 15 lipca 2013 r.

• harmonogram wywozu będzie dostar-
czony przed uruchomieniem systemu, tj. 
przed dniem 1 lipca 2013 r.

• odpady zbieramy i gromadzimy w pojem-
nikach lub workach, które będą odbierane 
przez firmę wybraną w drodze przetargu

• odpady gromadzone są z podziałem na po-
szczególne rodzaje – informacje na temat 
prawidłowej segregacji znajdują się w ni-
niejszej ulotce

• zorganizowane zostanie miejsce nieod-
płatnego przyjmowania  odpadów  tzw. 
PSZOK* – punkt selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych w Szymiszowie, gdzie 
będzie można dostarczyć między innymi 
zużyty sprzęt domowy, odpady zielone itp. 

Uwaga: przypominamy o konieczności rozwią-
zania dotychczasowej umowy na wywóz od-
padów na dzień 30.06.2013r

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 
JEST AKTYWNĄ FORMĄ OCHRONY 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO

ZIEMIA JEST 
W TWOICH 

RĘKACH!

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W GMINIE!
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RECYKLING
ODZYSK

INSTALACJA REGIONALNA 
[RIPOK]


