NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW W 2018 ROKU
Z dniem 01.07.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie ujednolica zasady segregowania odpadów w
całym kraju. Od tej pory obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów według którego odpady będą dzielone na
4 frakcje:
1. Worek lub pojemnik niebieski z przeznaczeniem na papier
Wrzucamy:
książki, gazety, zeszyty, kartony,
opakowania papierowe, tekturę,
katalogi
papierowe,
ozdoby
papierowe, gazety, magazyny,
prospekty, papier do pisania,
książki telefoniczne, torebki i
worki papierowe, pudełka, tekturę.
Odpady papierowe nie mogą mieć
części metalowych (zszywek), ani
klejonych
grzbietów.
Papier
powinien być też koniecznie suchy
i czysty (czyli pozbawiony tłustych
plam).

Nie wrzucamy:
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i
powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po
mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych
jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań, rachunków,
paragonów i faktur.

2. Worek lub pojemnik żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metal
Wrzucamy:
zgniecione butelki PET ( przed
wrzuceniem, warto je zgnieść i
pozbawić nakrętek), kartony po
mleku i sokach, folię, puszki po
konserwach, stare garnki, zabawki,
pokrywki od słoików, plastikowe
opakowania i koszyki po owocach,
plastikowe kanistry, kubki po
produktach mlecznych, pojemniki
po artykułach sypkich, duże folie
opakowaniowe,
artykuły
gospodarstwa
domowego
z tworzyw sztucznych, puszki po
napojach, kapsle, drobny złom,
metale kolorowe.

Nie wrzucamy:
opakowań po lekach (należą do osobnej grupy odpadów toksycznych), baterii, puszek
po farbach, a także wszelkiego rodzaju odpadów z domieszką gumy, opakowań po
dezodorantach i wszelkiego rodzaju aerozolach, luster, zużytych żarówek, lamp
neonowych i halogenowych, szklanych opakowań po produktach chemicznych wraz
z zawartością, tekstyliów, opakowań po materiałach niebezpiecznych, opakowań,
w których znajdują się pozostałości po artykułach spożywczych.

3. Worek lub pojemnik zielony
Wrzucamy:
Szkło białe i kolorowe, butelki,
słoiki, opakowania po kosmetykach
(o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:
Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształu, szkła okularowego, szkła
żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów,
opakowań po lekach, rozpuszczalnikach czy olejach silnikowych, luster, szyb
okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów

4. Worek lub pojemnik brązowy
Wrzucamy:
Nie wrzucamy:
resztki kuchenne, skoszoną trawę, kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna
liście, drobne gałęzie, odpadki impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.
warzywne i owocowe, kwiaty,
trociny, korę.

Kosz (pojemnik) na odpady zmieszane:
Wrzucamy wszystko to, co nie kwalifikuje się do worków i czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.
Mieszkańcy Gminy Brańszczyk w ramach wnoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami mogą bezpłatnie oddać
zużyte opony od samochodów osobowych (w ilości 4 szt/rok, nie większe niż 20 cali). Opony należy przywieźć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku przy ul.
Bielińskiej 29.
W czerwcu i w październiku 2018 r. sprzed posesji odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów wielkogabarytowych oraz remontowo-budowlanych i rozbiórkowych. Jednorazowo można oddać max. 500 kg
odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych. W/w odpady przyjmowane są w ramach wnoszonej opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym – nr tel. (29) 59 29 334.
Jednocześnie przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma
utylizacji odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie
wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci
powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając
śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie
się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.
Przepisy prawa jasno określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to : plastikowe butelki po napojach,
zużyte opony, tworzywa sztuczne, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczna skóra, opakowania po
rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu,
papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA 2018 r. ZOSTANĄ WKRÓTCE
DOSTARCZONE DO MIESZKAŃCÓW, ZOSTANĄ TAKŻE OPUBLIKOWANE NA
STRONIE URZĘDU GMINY.

