 szkło,
- raz w miesiącu
 papier i tektura - raz na 2 miesiące
 odpady ulegające biodegradacji:
- w okresie od X do III - raz w miesiącu
- w okresie od IV do IX - 2 razy w miesiącu
 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych
- w okresie od X do IV - 2 razy w miesiącu
- w okresie od V do IX - raz na 2 miesiące
 odpady zmieszane - 2 razy w miesiącu

Szanowni Mieszkańcy,
W ulotce zostały zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Turek. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią jak i z informacjami, które znajdują
się na stronie www.gmina.turek.pl/ zakładka GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI (ikonka kolorowych pojemników), gdzie zamieszczane są
aktualne komunikaty, ogłoszenia dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
Poniżej przedstawiamy jak należy segregować odpady na nieruchomości.
RODZAJ ODPADU








do 15 lutego za styczeń i luty
do 15 kwietnia za marzec i kwiecień
do 15 czerwca za maj i czerwiec
do 15 sierpnia za lipiec i sierpień
do 15 października za wrzesień i październik
do 15 grudnia za listopad i grudzień

Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy uiszczać na rachunek
bankowy Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Malanowie, nr rachunku:

14 8557 0009 0800 0910 2008 0001

stefczyk.info
lub bezpośrednio w kasie UG Turek,
ul. Ogrodowa 4. W kasie UG można dokonywać płatności kartą.
KONTAKT:

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
Tel. 63 279-40-60, 63 279-40-83, Fax 63 279-40-66
e-mail: ug@gmina.turek.pl, srodowisko@gmina.turek.pl

MIEJSCE PRZEZNACZENIA

Szkło

WOREK ZIELONY

/PSZOK

Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po soku, mleku itp.)
Papier

WOREK ŻÓŁTY

/PSZOK

WOREK NIEBIESKI /PSZOK

Odpady ulegające biodegradacji

WOREK BRĄZOWY
/przydomowe kompostowniki /PSZOK

Popioły

POJEMNIK Z NAKLEJKĄ
/ PSZOK
POJEMNIK

Pozostałości z sortowania
 chemikalia w oryg. opakowaniach
 odpady wielkogabarytowe (np. meble, wersalki)
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 zużyte opony z gospodarstwa domowego
 odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót,
stanowiące odpady komunalne (np. gruz betonowy,
gruz ceglany)
 przeterminowane leki
 odzież i tekstylia

„POPIÓŁ”

czynny w środy i soboty
9.00 – 16.00
adres: PSARY, ul. KOMUNALNA 8 62731 PRZYKONA

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK-u zawarte są
w Regulaminie PSZOK-u - zamieszczonego na stronie gminy Turek www.gmina.turek.pl
/zakładka GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WRZUCAMY:
 puste butelki plastikowe po






napojach (typu PET), po
kosmetykach i środkach
czystości, np. opakowania po
szamponach, płynach
opakowania plastikowe po
żywności, np. po jogurtach,
serkach, margarynach
folie i torebki z tworzyw
sztucznych
opakowania
wielomateriałowe, np.
kartony po napojach, mleku
opakowania metalowe i
aluminiowe, np. puszki po
napojach, konserwach,
dezodorantach, kapsle.

NIE WRZUCAMY:






puszek i pojemników po
farbach i lakierach
butelek po olejach
samochodowych,
silnikowych i smarach
opakowań po środkach
chwastobójczych i
owadobójczych
tworzyw piankowych,
styropianu i naczyń
jednorazowych
pieluch jednorazowych

WRZUCAMY:




puste butelki szklane
(bezbarwne i kolorowe)
po napojach
słoiki szklane po
żywności
szklane opakowania po
kosmetykach

NIE WRZUCAMY:






potłuczonego szkła !!!
szkła stołowego i
żaroodpornego
porcelany, ceramiki
luster, szyb okiennych,
szyb samochodowych
żarówek, lamp
neonowych, świetlówek,

WRZUCAMY:







gazety, czasopisma
katalogi, ulotki
książki, zeszyty
papierowe torby i
worki
kartony i tekturę
opróżnione
opakowania z papieru,
kartonu i tektury

NIE WRZUCAMY:








zabrudzonego i
zatłuszczonego
papieru, np. po maśle,
twarogu
odpadów
higienicznych, np.
waciki, podpaski,
pieluchy
tapet i worków po
materiałach
budowlanych, np.
cemencie, klejach
kartonów, tzw.
tetrapaki np. po
napojach, mleku

WRZUCAMY:





trawę
liście, chwasty
drobne gałązki
zwiędłe kwiaty cięte i
doniczkowe

ODPADY BIO WRZUCAMY
BEZ ZIEMI

NIE WRZUCAMY:




odpadów
kuchennych
kości, mięsa i
odchodów zwierząt
ziemi, kamieni,
popiołu

O b ow i ąz uj e s e l e k t yw n a zb ió r k a
ż u ż l i /p op io ł ó w p al e n i s k ow yc h !

WRZUCAMY: wyłącznie popiół !
NIE WRZUCAMY: innych odpadów!
Prosimy pamiętać o prawidłowej
eksploatacji pojemnika na popiół, w tym:
1.Nie należy wrzucać gorącego popiołu.
2. Ładowność pojemnika to max ½
pojemności.
Za uszkodzenia pojemnika (m.in.
w przypadku przeładowania, wrzucenia
gorącego popiołu) odpowiada właściciel
nieruchomości.
Pojemnik na pozostałości
z sortowania:

WRZUCAMY:

pozostałe odpady
powstałe w gospodarstwie domowym, a
nienadające się do recyklingu i które zostały
wyłączone z segregacji (np. artykuły
higieniczne, pampersy, worki z odkurzaczy,
odpady kuchenne)

NIE WRZUCAMY:

odpadów
niebezpiecznych i odpadów, które powinny
być wysegregowane do worków
lub oddane do PSZOK – u.

