PAPIER I TEKTURA
Do pojemników usytuowanych
w tzw. ”gniazdach” należy wyrzucać:
• worki, torby i inne odpady
opakowaniowe z papieru i tektury,
• gazety, czasopisma, książki,
• kartony

Czego nie należy
wrzucać
• kartonów po mleku, sokach, napojach,
• zanieczyszczonego papieru,
• odpadów higienicznych (ręczników
papierowych, chusteczek higienicznych,
pieluch itp.).

BIOODPADY
Do pojemników
usytuowanych
w „gniazdach”
(dla zabudowy
wielorodzinnej) i do worków
(dla zabudowy jednorodzinnej)
należy wyrzucać:
• odpady kuchenne,
• resztki i obierki z owoców i warzyw,
• skoszoną trawę i zgrabione liście,
• rośliny domowe,
• ziemię po kwiatach.

Czego nie należy
wrzucać
•
•
•
•

kości i odchodów zwierzęcych,
popiołu,
piasku, kamieni, ziemi,
odpadów kuchennych.

ELEKTROŚMIECI
Na terenie gminy znajduje się 5 pojemników,
do których można wyrzucać drobne elektrośmieci,
takie jak: elektryczne szczoteczki do mycia zębów,
elektryczne maszynki do golenia i depilatory, suszarki do
włosów, lokówki, prostownice, piloty od sprzętów rtv, tostery
i opiekacze do chleba, żelazka, baterie, akumulatory itp.
Pojemniki na elektrośmieci znajdują się na: ul. Rynek,
ul. Grunwaldzka, ul. Kosynierów/ ul. Św. Barbary,
ul. Kopernika, ul. Żeromskiego/ ul. Wincentego Pola.
„AKCJA RUPIEĆ”
Dwa razy w roku organizowana jest tzw. „AKCJA RUPIEĆ”, której celem jest
zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego wg harmonogramu udostępnianego każdorazowo przed
zbiórką.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
PSZOK znajduje się, przy ul. Brzozowa 1. Dni i godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek- piątek (07.00-19.00), sobota (09.00-13.00).
Co samodzielnie i bezpłatnie można oddać do PSZOK?
• papier i tektura,
• metale,
• tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia
opakowaniowa, butelki PET, styropian opakowaniowy,
• szkło,
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• bioodpady, w tym trawę,
• przeterminowane leki,
• chemikalia i opakowania po chemikaliach,
• farby i opakowania po farbach,
• zużyte opakowania,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
• zużyte opony,
• odpady z odzieży i tekstyliów,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
• drewno,
• odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym.
W/w odpady przyjmowane są przez PSZOK w każdych ilościach,
z następującymi wyjątkami:
• zużyte opony- do 12 szt. opon zebranych przez gospodarstwo domowe
w ciągu roku kalendarzowego,
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
- do 500 kg odpadów zebranych przez gospodarstwo domowe w ciągu
roku kalendarzowego.

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach,
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
tel. (74) 84 49 311, w. 32
Mieszkańcu, bądź na bieżąco- odwiedzaj stronę
www.boguszow-gorce.pl
(zakładka Odpady) oraz funpage na Fecebooku
@gminamiastoboguszowgorce

INSTRUKCJA
SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W BOGUSZOWIE-GORCACH

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Boguszów-Gorce, gromadzenie odpadów komunalnych
odbywa się w podziale na pięć
rodzajów odpadów, z czego:
• niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz
metale i tworzywa sztuczne zbierane są w pojemnikach
usytuowanych przy nieruchomościach,
• papier i tektura oraz szkło zbierane są w rozmieszczonych
na terenie gminy tzw. „gniazdach” przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów (na terenie gminy
zlokalizowanych jest 108 „gniazd”- wykaz dostępny
na stronie internetowej gminy www.boguszow-gorce.pl),
• bioodpady zbierane są w rozmieszczonych na terenie
gminy tzw. „gniazdach” przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów (w zabudowie wielorodzinnej) oraz
w workach (w zabudowie jednorodzinnej).

NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE)
ODPADY KOMUNALNE
Do pojemników usytuowanych przy
nieruchomościach należy wyrzucać:
• fusy z kawy i herbaty,
• skorupki jajek,
• łupiny orzechów,
• zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne,
• pieluchy jednorazowe,
• pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt
(psów, kotów, ptaków, gryzoni),
• popiół z kominka lub pieca,
• worki do odkurzacza z zawartością.

Czego nie należy
wrzucać
• odpadów niebezpiecznych
(np. baterii, akumulatorów,
przeterminowanych leków, chemikaliów),
• zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,
• odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• zużytych opon,
• odzieży i tekstyliów.

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE
Do pojemników usytuowanych
przy nieruchomościach należy wyrzucać:
• metale żelazne i nieżelazne
(puszki po napojach i konserwach),
• butelki PET (plastikowe, np. po napojach),
• opakowania po chemii gospodarczej bez
zawartości
(płynach do naczyń, środkach czystości, itp.),
• opakowania po kosmetykach bez zawartości
(szamponach, płynach do kąpieli, kremach,
balsamach, itp.),
• opakowania po produktach spożywczych bez
zawartości
(margarynach, jogurtach, śmietanie, serkach, itp.),
• kartony i torebki po mleku i sokach, bez zawartości,
• woreczki foliowe i torebki z tworzyw sztucznych,
• reklamówki,
• czyste kanistry plastikowe,
• tekstylia,
• zabawki.

Czego nie należy
wrzucać
•
•
•
•
•
•
•
•

pojemników i opakowań z zawartością,
tworzyw pianowych i styropianu,
opakowań po lekach,
puszek i opakowań po farbach, lakierach, olejach,
zabawek plastikowych,
opakowań po środkach ochrony roślin,
części samochodowych,
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, baterii.

SZKŁO
Do pojemników usytuowanych
w tzw. „gniazdach” należy wyrzucać:
• butelki szklane,
• słoiki (bez zakrętek),
• opakowania szklane po przetworach
(sokach, dżemach, kompotach, surówkach, itp.),
• szkło po dodatkach używanych w kuchni
(majonezie, musztardzie, itp.),
• butelki po napojach (sokach, wodzie, alkoholu)
oraz uszkodzone ich części.

Czego nie należy
wrzucać
•
•
•
•
•

naczyń żaroodpornych,
porcelany, ceramiki, doniczek,
szyb, luster, szkła zbrojonego i okularowego,
żarówek, świetlówek,
szklanych opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych,
• zniczy z zawartością.

