Przed wyrzuceniem butelki czy słoika
dokładnie go opróżnij z zawartości nie musisz myć słoika czy butelki!
Zgnieć butelkę i puszkę przed wrzuceniem jej
do pojemnika czy worka.
Worki na odpady segregowane i pojemniki
na odpady zmieszane zostaną dostarczone do
dnia 30 czerwca 2013 r.

TERMINY ODBIORU ODPADÓW:
Odpady zmieszane z pojemników co 2 tyg.
Biodegradowalne z worków koloru brązowego
co 1 tydzień
Segregowane z worków koloru żółtego,
zielonego, niebieskiego 1 raz na miesiąc
Odpady wielkogabarytowe, Opony, Odpady
zielone, Odpady remontowo – budowlane
i Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny
odbierane są
po uzgodnieniu z Urzędem Gminy
1 raz w miesiącu.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. 1 Maja 12/4 i otwarty jest:
poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 17.00
sobota: godz. 10.00 – 14.00
W PSZOK-u przyjmowane są wysegregowane
odpady:
 Odpady wielkogabarytowe (stare meble)
 Odpady remontowo-budowlane, pochodzące
z drobnych prac nie wymagających pozwolenia
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub
zgłoszenia wykonywania robót
 Opony

NOWY SYSTEM
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE
GMINY GÓRZYCA

 Odpady zielone
 Przeterminowane leki
 Chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe
 Zużyte baterie i akumulatory
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(RTV, AGD)
 Tekstylia, w tym ubrania
 Opakowania po środkach ochrony roślin
i nawozach powstających w rodzinnych
gospodarstwach
 Plastiki, metale i opakowania wielomateriałowe

 Szkło
 Papier
Osoba do kontaktu:
Grzegorz Dereń
tel. 95 759 12 11, e-mail: ug@gorzyca.pl
http://gmina.gorzyca.pl

Górzyca, czerwiec 2013

Nowy system gospodarowania odpadami
obowiązuje
od dnia 1 lipca 2013 r.

DEKLARACJA:
Deklaracje składa się w Urzędzie Gminy Górzyca.
W przypadku zmiany danych, miejsca zamieszkania
należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną
deklarację.

OPŁATA:
STAWKA ZA OSOBĘ
– ODPADY
SEGREGOWANE

STAWKA ZA OSOBĘ
– ODPADY
NIESEGREGOWANE

8 ZŁ

16 ZŁ

Opłatę uiszcza się miesięcznie z góry, do dnia 10
każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia
opłaty dotyczy.
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza się
w terminie 30 dni.
Opłaty należy dokonać:

 gotówką w kasie Urzędu Gminy w Górzycy,
 przelewem na rachunek bankowy wskazany
w książeczce opłat,

 gotówką u sołtysa.

Zasady segregacji:

Zasady segregacji:

Do ŻÓŁTEGO worka, pojemnika na plastik,

Do ZIELONEGO worka, pojemnika na szkło

metal i odpady wielomateriałowe

WRZUCAJ:
woreczki
foliowe
i reklamówki, butelki po napojach
(tzw. Butelki PET), pojemniki
po mydłach, szamponach i innych
środkach czystości, folię aluminiową,
puszki z blachy stalowej po jarzynach
i konserwach, puszki aluminiowe
po napojach, kartoniki po leku i sokach,
plastikowe zakrętki, kapsle, zakrętki
ze słoików.

NIE WRZUCAJ: baterii, opakowań po aerozolach
(dezodorantach), opakowań po środkach chemicznych
i środkach ochrony roślin, strzykawek, sprzętu
elektrycznego RTV i AGD.

Do NIEBIESKIEGO worka, pojemnika na papier
WRZUCAJ: zapisane kartki papieru biurowego,
książki, zeszyty, torby i pudła
papierowe,
gazety,
kolorowe
czasopisma.

NIE

WRZUCAJ:

papieru
powlekanego folią, kalki, celafonu,
kalki technicznej, zabrudzonego
papieru, tłustego papieru, tapet,
kartonów po mleku i napojach,
pampersów.

WRZUCAJ: słoiki, opakowania szklane po artykułach spożywczych, szklane butelki po sokach i innych napojach, szklane opakowania
po kosmetykach.

NIE WRZUCAJ: ceramiki porce-

lanowej, luster, szyb okiennych,
szyb samochodowych, szkła żaroodpornego, żarówek, świetlówek, termometrów.

Do BRĄZOWEGO worka, pojemnika
na bioodpady

WRZUCAJ: odpady po owocach i warzywach,
skorupki jajek, stary chleb, fusy
po kawie, liście, trawę.

NIE WRZUCAJ: popiołu z ko-

minka
i
pieca,
odchodów
wierzęcych, papierosów, nie wlewaj
płynów – soków owocowych, mleka,
jogurtów, olejów, zup.

DO POJEMNIKA NA ODPADY
ZMIESZANE TRAFIAJĄ ODPADY,
KTÓRYCH NIE DAMY RADY
WYSEGREGOWAĆ.
NIE WRZUCAMY ODPADÓW
NIEBEZPEICZNYCH

