JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI – GMINA ŁADZICE
Segregacja odpadów i częstotliwość ich odbioru
Zobowiązuje się właściciela do prowadzenia na terenie nieruchomości selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów:
1) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe w pojemnikach lub workach, raz w miesiącu;
2) szkło w pojemnikach lub workach, raz w miesiącu;
3) papier i tektura w pojemnikach lub workach, raz w miesiącu;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady
zielone.
UWAGA!!! KOSZE ZE ŚMIECIAMI ORAZ WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ!!!
W przeciwnym wypadku śmieci nie zostaną odebrane!!!
PAPIER
Co można wrzucać?
gazety, czasopisma, książki, katalogi, zeszyty, ulotki, prospekty, papierowe torby i worki, papier (szkolny, biurowy),
kartony i tekturę, ścinki drukarskie
Czego nie wolno wrzucać!
tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu), zużytych ręczników
papierowych, kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet, papieru połączonego z innym materiałem (np. z folią),
opakowań z zawartością (np. żywnością, wapnem, cementem), worków po cemencie, papierowych wkładów
wodoodpornych, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych
SZKŁO
Co można wrzucać?
szklane butelki i słoiki po żywności i napojach, białe i kolorowe butelki po napojach alkoholowych, białe i kolorowe
szklane opakowania po kosmetykach
Czego nie wolno wrzucać!
szkła stołowego (talerzy, szklanek), porcelany, ceramiki, fajansu, szkła żaroodpornego, szkła zbrojonego, lustra, szkła
okiennego, witraży, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, doniczek,
szkła okularowego, ekranów, lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, zniczy, opakowań po lekach, kapsli, zatyczek
i zakrętek
PLASTIK
Co można wrzucać?
puste butelki plastikowe po napojach (np. typu PET i PE), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach
czystości – tzw. chemię gospodarczą (np. opakowania po szamponach, płynach itp.), odpady wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach) folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe, czyste kanistry plastikowe, opakowania
z aluminium, drobny złom żelazny, plastikowe skrzynki, doniczki i wiadra, opakowania po margarynach, masłach,
jogurtach, kefirach, serkach, smalcu, lodach
Czego nie wolno wrzucać!
opakowań po lekach, opakowań po środkach ochrony roślin, tworzyw piankowych, styropianu i naczyń jednorazowych
styropianowych, produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów, strzykawki, opakowań po
olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, sprzętu AGD i RTV, elektronarzędzi

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Co można wrzucać?
skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie, obierki po ziemniakach, obierki po owocach i warzywach, obierki
z grzybów, skorupki jaj, inne odpady roślinne, resztki z posiłków, torebki po herbacie ekspresowej, trociny, kora drzew
Czego nie wolno wrzucać!
wszystkich odpadów wymienionych w poszczególnych frakcjach (papier, szkło, plastik), a także innych
kwalifikujących się jako odpad podlegający recyklingowi nieujęty informacją

Do PSZOK-u można dostarczyć następujące rodzaje odpadów komunalnych:
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–

butelki po oleju silnikowy, tworzywa piankowe, silikony, gumy, styropian
butelki po środkach chemicznych, farbach, olejach
tworzywa sztuczne zastosowania medycznego
sprzęt gospodarstwa domowego (AGD i RTV)
puszki aerozolowe, po lakierach i farbach z resztkami produktów
żarówki, świetlówki, szyby samochodowe, lustra, kineskopy
szkło plastikowe, szkło okularowe, szkło zbrojone
torebki/opakowania po środkach ochrony roślin
akumulatory i baterie
gabaryty (meble, sofy, kanapy, wersalki, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki
dużych rozmiarów)
przeterminowane leki
odpady rozbiórkowo – remontowe (gruz, muszla klozetowa, umywalka)

Przeterminowane leki, igły, strzykawki, opakowania po środkach leczniczych (ampułki) i środkach
medycznych można również oddać do Gminnego Ośrodka Zdrowia, przy ul. Wyzwolenia 38 w Ładzicach lub
do punktu aptecznego (znajdującego się na terenie Gminy Ładzice).
Zużyte baterie można również dostarczyć do pojemników rozstawionych w szkołach znajdujących się na
terenie Gminy Ładzice (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Jedlnie Pierwszym, Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach Drugich).
Pozostałe odpady po wysegregowaniu wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
Wszystkie wyżej wymienione frakcje odpadów komunalnych będą odbierane od właścicieli
nieruchomości jeden raz w miesiącu.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy obliczana będzie w oparciu o liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną
nieruchomość.
Stawka opłaty:
•
odpady segregowane – 16,00 zł miesięcznie za osobę
•
odpady zmieszane – 25,00 zł miesięcznie za osobę
Miesięczna wysokość opłaty = stawka opłaty x ilość mieszkańców
Opłatę uiszcza się dowolną formą na konto lub w kasie Urzędu Gminy Ładzice.

Opłata z tytułu utrzymania czystości w gminie
Numer konta: 88
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