czynny: ŚRODY i SOBOTY, w godz. 9.00 - 16.00
adres: PSARY, UL. KOMUNALNA 8, 62-731 PRZYKONA

RODZAJ ODPADU odbierany w PSZOK

Ilość odpadów
oddawana w ramach
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

- chemikalia
- przeterminowane leki
- odzież i tekstylia
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odpady niebezpieczne
- 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 igły i strzykawki
- szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale,
bioodpady oraz popioły
- odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony z gospodarstwa domowego

- odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót,
stanowiące odpady komunalne (np. gruz betonowy,
ceramika, gruz ceglany)

w każdej ilości

300kg/nieruchomość/
rok
1 komplet opon
(4sztuki)
/nieruchomość/rok
80 kg
/nieruchomość/rok

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

Od 1 kwietnia 2020 r. zmienią się zasady segregacji
odpadów komunalnych na terenie gminy. Zmiany są następstwem wejścia
w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:
 obowiązek segregacji odpadów na każdej nieruchomości !
 zmienia się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
 możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacie w przypadku
kompostowania bioodpadów na nieruchomości
 nowy nr rachunku bankowego wyłącznie do wpłacania należności
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 do worka brązowego z przeznaczeniem na BIOODPADY – wrzucamy
łącznie odpady z pielęgnacji terenu (trawa, liście) i odpady kuchenne
 w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bioodpady odbierane będą w każdej ilości z zastrzeżeniem, iż bezpośrednio
z nieruchomości - w ilości do 3 sztuk worków o poj. 120 l na odbiór ww.
odpadów, a w przypadku wytworzenia większej ilości ww. frakcji
odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć je we
własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wprowadzono roczne limity na 3 frakcje odpadów w PSZOK-u
 nie będzie mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na poprawną segregację odpadów.
W związku ze zmianą przepisów wprowadzono obowiązek segregacji
odpadów na każdej nieruchomości. Przypadki niewłaściwej segregacji
odpadów będą zgłaszane przez firmę odbierającą odpady komunalne Wójtowi
Gminy, co będzie skutkowało wydaniem z urzędu decyzji zawierającej
stawkę opłaty podwyższonej, wynoszącej 32 zł/m-c od osoby.

W załączeniu przekazujemy ulotkę informacyjną jak poprawnie
segregować odpady komunalne na nieruchomości.
Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY w GMINIE TUREK ?
Pojemnik / worek oznaczony
napisem
SZKŁO





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

Pojemnik / worek oznaczony
napisem
PAPIER

 gazety, czasopisma
 katalogi, ulotki
 zeszyty, książki w miękkich






Oszczędzamy wodę !
Wrzucaj opakowania
opróżnione, a nie myte
Usuń zszywki, metalowe części
i plastikowe opakowania

UWAGA !

NIE WRZUCAMY !

 potłuczonego szkła
 szkła stołowego, porcelany,

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE



okładkach lub z usuniętymi
twardymi okładkami
 papierowe torby i worki
 kartony i tekturę
 opróżnione opakowania
z papieru, kartonu i tektury



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

papieru, np. po maśle, twarogu
szkła żaroodpornego, ceramiki,
 odpadów higienicznych, np. waciki,
luster, szyb okiennych,
podpaski, pieluch jednorazowych
Odpady te wrzucamy do
 tapet i worków po materiałach
pojemnika na odpady
budowlanych, np. cemencie, klejach,
zmieszane
Odpady te wrzucamy do
 żarówek, lamp neonowych,
pojemnika na odpady zmieszane
świetlówek, ekranów, monitorów,  kartonów pokrytych folią
termometrów, kapsli, nakrętek
aluminiową np. po napojach, mleku
Odpady te oddajemy do
Odpady te wrzucamy do
PSZOK-u
worka żółtego

odpady kuchenne (np.
obierki owoców i warzyw)
 skorupki jaj
 fusy po kawie i herbacie
 skoszona trawa, liście,
chwasty
 drobne gałązki
 zwiędłe kwiaty cięte i
doniczkowe
Bioodpady wrzucamy
bez ziemi
Bioodpadów nie wrzucamy
w foliowych torebkach

NIE WRZUCAMY !

 tworzyw piankowych, styropianu,

pieluch jednorazowych
Odpady te wrzucamy do pojemnika
na odpady zmieszane
UWAGA
! po
NIE
WRZUCAMY !
 opakowań
środkach chwasto
i owadobójczych - oddajemy je
sprzedawcy u którego kupiliśmy
środki lub oddajemy do PSZOK-u
 puszek i pojemników po farbach
i lakierach– oddajemy do PSZOK -u
 butelek po olejach samochodowych,
silnikowych i smarach–postępujemy
zgodnie z etykietą na produkcie

Pojemnik oznaczony
naklejką
POPIÓŁ



Nie wozimy powietrza !
Zgniataj butelki i puszki oraz wrzucaj
opakowania opróżnione, a nie myte

UWAGA !

 zabrudzonego i zatłuszczonego

Pojemnik / worek
oznaczony napisem
BIOODPADY

Pojemnik / worek oznaczony
napisem

UWAGA !

wrzucamy wyłącznie popiół
NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE) ODPADY

 potłuczone szkło, porcelany
 styropian opakowaniowy
 środki higieny osobistej

(waciki, podpaski, pieluchy,
chusteczki)
 papier i folię zabrudzoną
tłuszczem, żywnością
 odchody zwierząt domowych

NIE WRZUCAMY !

 kości zwierząt, mięsa,
 resztek jedzenia w płynie
 odchodów zwierząt
 zabrudzonych worków





 odpadów podlegających

segregacji (szkła, papieru,
tworzyw sztucznych, metalu,
opakowań wielomateriałowych
bioodpadów podlegających
foliowycyh,
rozkładowi, popiołu)
Odpady te wrzucamy do  odpadów niebezpiecznych
pojemnika na odpady
 materiałów budowlanych
zmieszane
 odpadów wielkogabarytowych
popiołu z pieca lub z kominka  chemikaliów
Wrzucamy do pojemnika  przeterminowanych leków
z naklejką POPIÓŁ
 kamieni, piasku i ziemi

