
Pojemniki lub gniazda 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

Pojemniki METALOWE przeznaczone są na POPIÓŁ 

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

i drewno.
Uwaga! 
Dotyczy wyłącznie mieszkań posiadających kuchnie 
węglowe i piece. 

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

NOWY SYSTEM 
GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE 

ZABUDOWA WIELOLOKALOWA 

Zapraszamy 

na stronę internetową: 

www.odpady.strzelceopolskie.pl 

Pojemniki lub gniazda 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, margarynie,
mleku.

• Opakowania po chemii gospodarczej z tworzyw
sztucznych np.: butelki po płynach do prania,
płukania, 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

artykułach spożywczych.
• Drobne przedmioty metalowe np.: kapsle od butelki,

zarętki.

NIE WRZUCAMY: 

• Brudnych tworzyw oraz opakowań z tworzyw
z zawartością.

• Artykułów wykonanych z połączenia tworzyw z innym
materiałami np. ze szkłem.

• Opakowań po substancjach niebezpiecznych.
• Zużytych odpadów higienicznych.
• Zabrudzonego, tłustego lub mokrego papieru i

makulatury.
• Puszek po farbach, lakierach, olejach i smarach.

CZYSTE 
ŚRODOWISKO 

W NASZEJ 
GMINIE 

http://www.odpady.strzelceopolskie.pl/
http://www.google.pl/imgres?q=pojemnik+na+odpady+niebieski&hl=pl&tbo=d&biw=1366&bih=585&tbm=isch&tbnid=2jnnqhBHevNWJM:&imgrefurl=http://www.ostrowski.opole.pl/technika/index2.php%3Fpage%3Ddetails%26id%3D21&docid=Q_AGw2Ha2z7-1M&imgurl=http://www.ostrowski.opole.pl/technika/administracja/userfiles/image/lekcje/pojemniki_selekcja_odpadow_04.jpg&w=314&h=209&ei=ISDrUIK4E6at4ASnkoGYDg&zoom=1


Nowy system gospodarowania 
odpadami. 

PODJĘTO WSZYSTKIE KONIECZNE UCHWAŁY 
ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM NOWEGO 
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI. 

• W porozumieniu z władzami spółdzielni oraz
zarządcami ustalono, że indywidualnie
deklaracje składają mieszkańcy posiadający
spółdzielcze prawo do lokalu oraz właściciele
lokali z wyodrębnioną własnością. W przypadku
najemców lokali deklarację składa spółdzielnia
i zarządcy. Termin składania deklaracji mija
10 maja 2013 r.

• Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych wynosi: dla selektywnie
zbieranych - 12,00 zł, dla odpadów
zmieszanych - 18,00 zł od jednego
mieszkańca,

• Termin wnoszenia opłaty: do 15 dnia każdego
miesiąca, począwszy od 15 lipca 2013 r.

• Harmonogram wywozu będzie dostarczony
zarządcom nieruchomości przed
uruchomieniem systemu, tj. przed dniem 1 lipca
2013 r.,

• Zgromadzone odpady wrzucamy do
odpowiednio oznakowanych pojemników,
usytuowanych w wiatach i altanach
(dotychczasowe śmietniki), z których będą
odbierane przez firmę wybraną w drodze
przetargu,

• Odpady gromadzone są z podziałem na
poszczególne rodzaje – informacje na temat
prawidłowej segregacji znajdują się
w niniejszej ulotce,

• Zorganizowane zostanie miejsce nieodpłatnego
przyjmowania  odpadów  tzw. PSZOK – punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Szymiszowie, gdzie będzie można

dostarczyć między innymi zużyty sprzęt 
domowy, odpady zielone itp.  

 

 

 

 

PAPIER, 
PLASTIK, 
PUSZKI

SZKŁO 

ODPADY ZMIESZANE 

SEGREGACJA U ŹRÓDŁA: 

POPIÓŁ 
(DOTYCZY WYŁĄCZNIE 

LOKALI WYPOSAŻONYCH 
W KUCHNIE WĘGLOWE  

I PIECE) 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ!  NIE CZEKAJ NA WEZWANIE  
I WDROŻENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. 

W MIESZKANIU NA OSIEDLU (WIATY, ALTANY)     
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