JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na oddzielnym
ich zbieraniu przez mieszkańców nieruchomości w następujący sposób:
Rodzaj odpadu

WRZUCAMY
Niezabrudzone i niezatłuszczone:

PAPIER I TEKTURA

Worek niebieski
SZKŁO
(bez podziału na bezbarwne i
kolorowe)









Gazety, czasopisma
katalogi, prospekty, foldery
książki i zeszyty
papier szkolny i biurowy
torebki papierowe , papier pakowy
pudełka kartonowe i papierowe
tekturę

Wolne od zanieczyszczeń i niepotłuczone:





butelki po napojach
słoiki po żywności
butelki po napojach alkoholowych
szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY
zabrudzonego i tłustego papieru
pampersów
tapet
kalek technicznych i papieru
przebitkowego
 opakowań z zawartością, np. z żywnością
 worków po materiałach budowlanych





szkła stołowego
porcelany, ceramiki i fajansu
luster
szkła okiennego
żarówek oraz lamp neonowych,
fluorescencyjnych i rtęciowych
 szyb samochodowych
 doniczek i zniczy
 szklanych opakowań farmaceutycznych
i chemicznych






Worek zielony

PLASTIK
(tworzywa sztuczne, metale i
opakowania
wielomateriałowe)

Worek żółty
ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
Worek brązowy

POPIÓŁ

Zgniataj butelki przed wrzuceniem
do worka
 butelki po napojach typu PET
 plastikowe opakowania po kosmetykach
i chemii gospodarczej
 opakowania wielomateriałowe (kartoniki po
sokach, napojach, mleku)
 plastikowe opakowania po żywności (np. po
jogurtach, margarynach)
 folie i torebki z tworzyw sztucznego
 puszki po napojach i konserwach
 opakowania po aerozolach
Odpady te kompostuj sam
w przydomowym kompostowniku
lub zbieraj w workach





skoszona trawa i liście
odpady z ogrodu
odpady kuchenne: resztki owoców i warzyw
wióry z drewna i słomy

żużel i popiół z palenisk domowych

Pojemnik

 butelek i pojemników z zawartością
 opakowań po lekach
 butelek
i
pojemników
po
olejach
i smarach
 styropianu
 puszek
i
pojemników
po
farbach
i lakierach
 opakowań po środkach ochrony roślin
 mokrych folii
 worków po nawozach sztucznych
 wyrobów z PCV







odpadów kuchennych w postaci kości
popiołu
kamieni
szkła
plastiku

Gorącego popiołu, gdyż może to uszkodzić
pojemnik. Nie zalewamy popiołu wodą –
w okresie
zimowym
prowadzi
to do zamarznięcia i uniemożliwia opróżnienie
pojemnika. Do pojemnika nie wrzucamy ziemi,
odpadów komunalnych.

PAMIĘTAJ ! WOREK NALEŻY ZAWIĄZAĆ TAK, ABY PODCZAS PODNOSZENIA
NIE WYSYPAŁA SIĘ JEGO ZAWARTOŚĆ
Rodzaj odpadu
POJEMNIK NA POZOSTAŁE
ODPADY ZMIESZANE

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Odpady powstałe w gospodarstwie domowym
po wydzieleniu odpadów przeznaczonych do
segregacji m.in. zabrudzony i zatłuszczony
papier (opakowania po maśle, twarogu i in.),
odpady higieniczne (np. waciki, podpaski),
opakowania po lekach, pampersy, szkło
żaroodporne, porcelana, ceramika.

Lekarstw,
baterii,
akumulatorów,
farb,
lakierów, chemikaliów,
środków chwastobójczych i owadobójczych
oraz opakowań po nich,
żarówek,
świetlówek,
zużytego
sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych,
opon.

PRZETERMINOWANE LEKI – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznaczonych pojemnikach,
zlokalizowanych m.in. w aptekach.
Miejsce na terenie gminy Kramsk, w którym znajduje się pojemnik na przeterminowane leki:
Apteka, ul. Konińska 15, 62-511 Kramsk

Harmonogram odbioru odpadów przypadających w dni świąteczne w roku 2019.
(szczegółowy harmonogram odbioru odpadów dostępny na www.kramsk.pl/bip.php)
Święto / Dzień wolny

Odbiór odpadów

22.04.2019 r.

27.04.2019 r.

01.05.2019 r.

29.04.2019 r.

03.05.2019

30.04.2019 r.

20.06.2019 r.

22.06.2019 r.

15.08.2019 r.

17.08.2019 r.

01.11.2019 r.

29.10.2019 r.

11.11.2019 r.

09.11.2019 r.

25.12.2019 r.

30.12.2019 r.

26.12.2019 r.

31.12.2019 r.

Ilość worków, które otrzymują mieszkańcy (gospodarstwo)
przy każdorazowym odbiorze odpadów, tzn. 2 razy w miesiącu
Rodzaj worka

Ilość pozostawianych
worków
od 1 kwietnia do 31
października

Ilość pozostawianych
worków
od 1 listopada do 31
marca

żółty

2

1

zielony

1

1

niebieski

1

1

brązowy

2

1

Łącznie

Komplet 6 worków

Komplet 4 worków

Dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 31 października Wykonawca zobowiązany jest do odbioru gałęzi
związanych np. sznurkiem o długości gałęzi do 100 cm.

Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za miesiąc

Termin płatności

styczeń i luty

do 28 lutego

marzec i kwiecień

do 30 kwietnia

maj i czerwiec

do 30 czerwca

lipiec i sierpień

do 31 sierpnia

wrzesień i październik

do 31 października

listopad i grudzień

do 31 grudnia

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Kramsk lub przelewem na rachunek:
88 8530 0000 0000 3405 2000 0001.
Odpady wielkogabarytowe oraz inne odpady problemowe, których nie umieszczamy w pojemnikach lub workach
na odpady, można dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w miejscowości Strumyk we wtorki i czwartki w godz. 8:00-15:00 oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godz.
8:00-13:00.
SMS INFO! Bądź na bieżąco, zarejestruj swój numer, wysyłając sms o treści „AKCEPTUJĘ” na nr 784092098.
Usługa bezpłatna.

