SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE ŁAZISKA
1. SEGREGUJESZ ŚMIECI - ZAPŁACISZ MNIEJ.
Mieszkańcy gminy Łaziska, którzy segregują śmieci zapłacą 7 zł od osoby
segregować śmieci zapłacą 14 zł od osoby miesięcznie.
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2. JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI
Śmieci należy segregować na dwie frakcje: MOKRĄ ( pojemniki 120 l) i SUCHĄ (żółte 120 l worki dostarczane przez
przedsiębiorcę odbierającego śmieci).

Frakcja sucha to: plastik, butelki po napojach, chemii z gospodarstw domowych (np. po płynie do mycia naczyń,
które należy zgnieść przed wrzuceniem do worka, plastikowe zabawki itp) metale (np. puszki po piwie, konserwach
(umyte), drobny złom np. kapsle), szkło, butelki szklane, słoiki, papier
( musi być suchy),
opakowania
wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach (należy je złożyć).
Do frakcji suchej nie wolno wrzucać: opakowań z zawartością np. żywnością, kalki technicznej, prospektów,
foliowanych i lakierowanych katalogów, ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, szklanych
opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego( szyby okienne, szkło
zbrojone), szyb samochodowych, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po
olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, starych butów, pasków, torebek, plecaków, tekstyliów,
opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach.

Frakcja mokra to: pampersy, torby foliowe, opakowania po jogurtach, margarynie, odpady organiczne, które
można również kompostować, zaliczamy do nich: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego tj. resztki i obierki z
owoców i warzyw, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, mokry
papier lub karton, pozostałości po domowej "hodowli" zwierząt (psów, kotów, ptaków, gryzoni), pozostałe odpady z
gospodarstw domowych, oprócz odpadów NIEBEZPIECZNYCH I FRAKCJI SUCHEJ.

Odpady niebezpieczne (problemowe) to takie, które zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady w miesiącu czerwcu. Do tego czasu musisz je przechowywać w swoim gospodarstwie domowym.
Odpady niebezpieczne to: zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, zużyte akumulatory, oleje, smary,
zużyte opony, opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje silnikowe,
przekładniowe, hydrauliczne itd) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odpady niebezpieczne (problemowe) zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w miesiącu
czerwcu. Do tego czasu musisz je przechowywać w swoim gospodarstwie domowym.

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) ze względu na swoje wymiary powinny być gromadzone w odrębny
sposób. Również zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości w czerwcu.

