WRZUCAMY:

 plastikowe butelki po
napojach
 zakrętki (o ile nie zbieramy
ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych)
 plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
 opakowania
wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach)
 opakowania po środkach
czystości, kosmetykach (np.
szamponach)
 plastikowe torby, worki,
reklamówki
 puszki po napojach
i konserwach
 folia aluminiowa,
 kapsle, zakrętki od słoików
 drobny złom (np. metalowy
czajnik, garnek, miska)

 butelki i słoiki po
napojach i żywności
bez zakrętek i korków
(w tym butelki po
napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
 szklane opakowania po
kosmetykach

 opakowania z papieru (np.
po cukrze, mące), karton,
tekturę (także falistą)
 gazety i czasopisma
 katalogi, ulotki,
prospekty
 papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
 książki i zeszyty
 torebki i worki
papierowe, papier
pakowy

wszystkie odpady, które nie nadają się
do wrzucania do worków z selektywnie
zbieranymi odpadami komunalnymi,
do kompostowania lub do dostarczenia
do PSZOK-u – tj. wszystko to, czego
nie można odzyskać w procesie
recyklingu z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.

Do worków wrzucamy
opakowania opróżnione
z produktu !
Zgniatamy puszkę, butelkę !
NIE WRZUCAMY:

WAŻNE:
Opakowań szklanych
nie należy tłuc!

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

 ceramiki, doniczek,
porcelany, kryształów,
szkła okularowego
 szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością
wosku
 żarówek i świetlówek
 reflektorów
 opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych
 luster, szyb
samochodowych
i okiennych
 monitorów, lamp
telewizyjnych
 termometrów
 strzykawek

 papieru zatłuszczonego
lub mocno
zabrudzonego (np. po
maśle, margarynie
w kostce)
 papieru lakierowanego
i powleczonego folią
 zatłuszczonych
jednorazowych
opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych
 kartonów po mleku
i napojach
 pieluch jednorazowych
i innych artykułów
higienicznych
 ręczników papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych
 papierowych worków po
cemencie i innych
materiałach
budowlanych,
 tapet i ubrań

POJEMNIK
(KONTENER)

WRZUCAMY:

PAPIER

Worek niebieski – z napisem

WRZUCAMY:

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

WRZUCAMY:

Worek żółty – z napisem

Worek zielony – z napisem
SZKŁO

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH (u źródła – bezpośrednio na nieruchomości)

Wrzucamy m. in.
 tłusty, zabrudzony, wilgotny papier
 artykuły
higieniczne
(ręczniki
papierowe, chusteczki, pampersy
itp.)
 porcelanę i talerze, naczynia
jednorazowe, tacki styropianowe,
bombki choinkowe
 zniszczone ubrania i obuwie – te
w dobrym stanie należy oddać do
kontenerów na odzież

NIE WRZUCAMY:

 butelek i pojemników
 odpadów budowlanych,
z zawartością
rozbiórkowych
 części samochodowych
 leków i chemikaliów
i opakowań po olejach
 zużytego sprzętu elektrycznego
silnikowych
i elektronicznego
 zużytych baterii i
 baterii i akumulatorów
akumulatorów
 bioodpadów
 puszek i pojemników po
farbach i lakierach
 zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD
 opakowań po lekach
i zużytych artykułów
medycznych
Bioodpady – odpady zielone i ulegające biodegradacji np. skoszona trawa, liście, obierki z warzyw i owoców należy
kompostować w przydomowym kompostowniku zgodnie ze złożoną deklaracją, w przypadku braku możliwości kompostowania
powinny być dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Sposób segregacji odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli !
< Odwróć >

Gospodarka odpadami komunalnymi - ważne informacje
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 stycznia 2020 roku należy wpłacać na nowy rachunek
bankowy o numerze: 18 8735 1017 1000 0111 2000 0570
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2020r.


12,00 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny



48,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania raz na kwartał kalendarzowy,
w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w nowo ustalonych terminach:


za I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 31 marca danego roku



za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 30 czerwca danego roku



za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 30 września danego roku



za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 31 grudnia danego roku

W przypadku dokonywania wpłat przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wojciechów Bank Spółdzielczy
w Poniatowej Oddział Wojciechów Nr 18 8735 1017 1000 0111 2000 0570 w tytule przelewu należy wpisać: adres
nieruchomości na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko osoby na którą była składana deklaracja,
z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”. Wpłat można również dokonywać gotówką w kasie Urzędu
Gminy w Wojciechowie (budynek główny).

Termin
deklaracji
WAŻNE składania
!
Przypomina się
Deklarację
wszystkimnależy
właścicielom,
złożyć że
w wszelkie
terminie zmiany
14 dniwod
ilości
dniaosób
zamieszkania
zamieszkujących
na danej
daną
nieruchomości
pierwszego
mieszkańca.
W przypadku
zmianyz narodzinami
danych, będących
podstawąosób
ustalenia
wysokości
nieruchomość
mające wpływ
na wysokość
opłaty (związane
dzieci, zgonami
itp.), należy
zgłosić
należnej
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
należy
złożyć
nową
deklarację
w
terminie
do
10
dnia
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana do Urzędu Gminy Wojciechów,
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana do Urzędu Gminy Wojciechów, Wojciechów 5,
Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów składając nową deklarację. (budynek „Agronomówki” pok. nr 7 na piętrze).
24-204 Wojciechów (budynek „Agronomówki” pok. nr 7 na piętrze).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Kozubszczyźnie 56A,
21-030 Motycz i przyjmuje odpady w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 17:00. Do PSZOK-u właściciel
nieruchomości dostarcza odpady we własnym zakresie, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość tej
osoby i za okazaniem dowodu opłaty za wywóz odpadów komunalnych za bieżący okres rozliczeniowy. PSZOK
przyjmuje wyłącznie odpady komunalne tj. wytworzone przez osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wojciechów,
zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów: bioodpady, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów budynków wykonanych we własnym zakresie
przez właścicieli nieruchomości, nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót
budowlanych (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany).
PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

