Gmina Opoczno

Urząd Miejski w Opocznie
ul.Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
tel. +48/ 44 786 01 00, fax +48/ 44 786 01 11
e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl

WSPÓLNY SYSTEM
SEGREGACJI ODPADÓW
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WRZUCAMY:

opakowania z papieru i tektury
gazety, czasopisma i ulotki
zeszyty
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papier biurowy

NIE WRZUCAMY:
odpady higieniczne

np. r czniki papierowe i zu yte chusteczki
kartony po mleku i napojach
papier lakierowany i powleczony foli
zanieczyszczony papier
papierowe worki po nawozach
i materia ach budowlanych
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WRZUCAMY:

butelki po napojach i ywno ci
s oiki
szklane opakowania
po kosmetykach
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NIE WRZUCAMY:

ceramika, doniczki, porcelana
szk o okularowe i aroodporne
znicze z zawarto ci wosku
arówki, wietlówki i re ektory
opakowania po lekach, rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych
lustra i szyby
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BIO

METALE i TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY:
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butelki plastikowe
nakr tki, kapsle
i zakr tki do s oików
plastikowe opakowania,
torebki, worki foliowe
kartony po mleku/sokach
D
PRZE
E
puszki po ywno ci
I
I ZGN IEM
R
N
ODK
ZUCE
WYR
folia aluminiowa
opakowania po rodkach czysto ci,
kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
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opakowania po lekach
zu yte baterie i akumulatory
opakowania po farbach,
lakierach i olejach
plastikowych zabawek
cz ci samochodowych
zu ytego sprz tu
elektronicznego i AGD

WRZUCAMY:

odpadki warzywne i owocowe
resztki jedzenia
ga zie drzew i krzewów
skoszona trawa, li cie, kwiaty
trociny i kora drzew

NIE WRZUCAMY:

ziemia i kamienie
popió z w gla kamiennego
drewno impregnowane
ko ci i odchody zwierz t
oleju jadalnego
p yt wiórowych i pil niowych
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JAKIE PRODUKTY POWSTAJ
Z SUROWCÓW
UZYSKANYCH Z RECYKLINGU

ZMIESZANE
WRZUCAMY:

wszystko, czego nie mo na
wyrzuci do pozosta ych
pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym

NIE WRZUCAMY:

przeterminowane leki i chemikalia
zu yty sprz t elektroniczny i AGD
zu yte baterie i akumulatory
meble i inne odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane i rozbiórkowe
zu yte opony

Odpady segregowane w gospodarstwach domowych
mog zosta powtórnie wykorzystane w produkcji
przedmiotów codziennego u ytku.
PAPIER

SZK O

• ltry do kawy
• opakowania do jajek
• klosze o wietleniowe i aba ury
• izolacja samochodowa
• ta my maskuj ce/ochraniaj ce
• maseczki ochronne

• opakowania szklane
• kafelki blaty kuchenne
• szk a optyczne
• materia y budowlane w postaci
w ókien szklanych, materia ów
porowatych, szk a piankowego,
, a tak e mat i p yt izolacyjnych

PLASTIK
• plastikowe butelki • opakowania
• folie • w ókna do produkcji ubra np.polar
• w ókna do produkcji dywanów
• meble ogrodowe • p yty izolacyjne
• s upki drogowe • ogrodzenia
• zabawki, d ugopisy
• ekrany przeciwha asowe
• ramy okienne z PVC
ODPADY BIODEGRADALNE
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enie ro lin ogrodowych, zarówno warzyw, drzew
• nawo
i krzewów owocowych, jak i ro lin ozdobnych
• do ció kowania gleby pod ro linami
jako sk adnik pod o a dla upraw warzyw oraz kwiatów
• rabatowych
i doniczkowych
• rekultywacji terenów zdegradowanych, sk adowisk odpadów,
• na terenach zieleni miejskiej ( w ogrodach i parkach )
• w pasach zieleni wzd u dróg
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PUNKTY SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK)

ODPADY BIODEGRADOWALNE
I ODPADY ZIELONE
Odpady ulegaj ce biodegradacji oraz odpady zielone (skoszona trawa,

DO PSZOK ODDAJEMY

li cie, kwiaty, drobne ga zie z drzew i krzewów, trociny, kora drzew,
odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki) z terenu gminy Opoczno
odbierane s w danym roku kalendarzowym sprzed posesji raz w miesi cu.

zu yte baterie i akumulatory
zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny

Dodatkowo odbiór w/w odpadów z terenu miasta Opoczno
odbywa si w okresie od 1 kwietnia do 31 pa dziernika.

meble i inne odpady wielkogabarytowe
zu yte opony
odpady budowlane i rozbiórkowe

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)
znajduje si na terenie Zak adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
I ELEKTROODPADY

w Ró annie, 26-300 Opoczno i czynny jest od poniedzia ku do czwartku
w godz. 7.00

15.00, w pi tek w godz. 7.00

18.00

W a ciciel nieruchomo ci po o onej na terenie gminy Opoczno
mo e nieodp atnie, w asnym transportem dostarczy do GPSZOK w Ró annie

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów i odpadów
niebezpiecznych w danym roku kalendarzowym odbywa si sprzed

odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, elektroodpady, odpady budowlane

posesji raz na kwarta , a terminy odbioru podawane s do

i rozbiórkowe - w ilo ci do 2 m3 / rok (deski, panele, belki, okna, drzwi, p oty, wanny,

publicznej wiadomo ci. Do odpadów wielkogabarytowych

umywalki, muszle klozetowe, sp uczki, kabiny prysznicowe, brodziki, grzejniki, p ytki,

zaliczamy meble: sofy, fotele, sto y, krzes a, szafy, meblo cianki,

rolety itp.) oraz odpady selektywnie zebrane.

ó ka, a tak e materace, dywany, rowery, wózki dzieci ce, zabawki o
du ych rozmiarach, sprz t RTV i AGD oraz opony od samochodów
osobowych (4 opony / rok).
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ODPADY
NIEBEZPIECZNE

Szczegó owe informacje dotycz ce gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminie Opoczno znajduj si na stronie:
www.bip.opoczno.pl w zak adce: Gospodarka Odpadami,
jak równie na stronie rmy/przedsi biorstwa, które w danym roku
kalendarzowym odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne zebrane

Do odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych zaliczamy:

z terenu gminy Opoczno.

baterie i akumulatory, zu yte wietlówki, arówki, lampy, odpady
zawieraj ce rt

, przeterminowane rodki ochrony ro lin, rozpuszczalniki,

farby, kleje, lakiery, aerozole, przepracowane oleje silnikowe, smarowe,

Informacje mo na uzyska tak e osobi cie w Urz dzie Miejskim
w Opocznie, ul. Staromiejska 6 lub pod nr tel. 44 786 01 20.

przeterminowane leki itp.

Tego typu odpadów nie wrzucamy do odpadów zmieszanych!
Gromadzimy je w worku czerwonym do tego przeznaczonym
i wystawiamy przed posesj w terminie odbioru odpadów
wielkogabarytowych, raz na kwarta .

Korzy ci p yn ce z segregacji odpadów
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
mog by kierowane bezpo rednio do zak adów
zajmuj cych si recyklingiem
odpady segregowane nadaj ce si do recyklingu
s towarem, którego sprzeda przynosi zyski
segregacja mo e przek ada si na mniejsze op aty
pobierane od mieszka ców za odbiór odpadów
komunalnych
Dlatego wprowadzenie obowi zkowego segregowania
odpadów jest ta sze w porównaniu z systemem odbioru
zmieszanych odpadów komunalnych.
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Zbieranie odpadów w sposób nieselektywny
nie przynosi adnych korzy ci, poniewa
zwi zane jest z :
du ymi kosztami nansowymi jak i nak adem
pracy, aby odzyska surowiec który mo na podda
recyklingowi
bardzo nisk jako ci zbieranych surowców przez
wzajemne zanieczyszczanie jednych odpadów
drugimi. W efekcie zamiast cennego materia u do
recyklingu otrzymujemy odpad o niskiej warto ci
i przydatno ci do ponownego wykorzystania
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