Jak segregować? Krok po kroku.

- plastik i metal
- papier
- szkło
- biodegradowalne

1.

Oddziel to, co można odzyskać,
czyli surowce:

2.

Segregując pamiętaj, aby

- minimalizować wielkość odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek oraz
składanie kartonów
- wyrzucaj opróżnione opakowania, bez pozostałości żywności

3.

Uwaga na odpady niebezpieczne.
Nigdy nie wrzucaj ich do śmieci
zmieszanych

- baterie – specjalne pojemniki w SZOZ i Urzędzie Miejskim w Zatorze
- przeterminowane leki – specjalne pojemniki w aptekach i SZOZ

4.

5.

6.

Do pojemnika na odpady
zmieszane wrzucaj tylko to, czego
nie da się odzyskać

Oddaj do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów (PSZOK) w
Zatorze, ul. Wadowicka 57B:

Zapobiegaj powstawaniu
odpadów

- ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
- pieluchy i podpaski
- zatłuszczony papier
- rozbite szklanki i ceramikę
- popiół
- zatłuszczone jednorazowe talerzyki i tacki
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, itd.)
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- styropian opakowaniowy
- odpady budowlano-remontowe, takie jak: gruz ceglany, odpady materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu
ceglanego, materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, usunięte tynki, tapety,
okleiny, materiały izolacyjne, styropian, ondulina, papa itp.
- zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych w ilości nie większej niż 4 sztuki
od każdego pojazdu, którego posiadaczem jest osoba zamieszkująca na terenie
nieruchomości oraz z motocykli, motorowerów i rowerów
- używaj toreb wielokrotnego użytku
- stosuj baterie i akumulatory o przedłużonej żywotności
- uzupełniaj zużyte tonery

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utrzymywany jest z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców i dostępny jest wyłącznie dla
mieszkańców Gminy Zator.
Celem uniknięcia dostarczania do PSZOK odpadów przez firmy usługowe świadczące usługi sprzątania lub remontowe,
w Punkcie prowadzony jest proces weryfikacji osób dostarczających odpady. W celu potwierdzenia faktu zamieszkania na
terenie Gminy Zator, mieszkaniec winien okazać się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania. Procedura ta
ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których odpady do Punktu dostarczać będą osoby zamieszkujące na terenie innych
gmin bądź podmioty nieuprawnione np. firmy i instytucje, które zobowiązane są do zawierania umów na odbiór odpadów,
które powstają w wyniku prowadzenia przez daną firmę działalności. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów
powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Pamiętaj!
Przestrzeganie zasad to nasza wspólna sprawa. Każdy odpad, który trafi do PSZOK spoza terenu Gminy Zator
obciąża finansowo naszych mieszkańców.
Opracowanie:
Urząd Miejski w Zatorze

