POZOSTAŁE ODPADY,
KTÓRE NIE POWINNY BYĆ WRZUCANE DO POJEMNIKÓW
ELEKTROŚMIECI
Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który należy zbierać selektywnie, to nie
tylko wielkogabarytowe urządzenia AGD, takie jak: pralki, lodówki, kuchenki,
zmywarki. Wszystkie urządzenia zasilane prądem lub na baterie także
należą do tej grupy. Są to: zabawki, sprzęt audiowizualny, latarki, przedłużacze, wiertarki, suszarki, piloty od telewizora, lampy, a nawet niektóre sprzęty
sportowe i muzyczne. Zużyte Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
należy oddawać w odpowiednie miejsca:
- Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(GPSZOK).
- Do sklepu - przy zakupie nowego sprzętu możesz oddać stary sprzęt.
- Do serwisu - zepsute urządzenia możesz również zostawić w punkcie
naprawczym.

BIO
W pojemnikach na BIO

Należy zbierać:
• odpadki warzywne i owocowe
• resztki roślin doniczkowych;
• trociny z obróbki i cięcia drewna;
• resztki jedzenia.
Nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących
odpadów:
• kości zwierząt;
• oleju jadalnego;
• odchodów zwierząt;
• popiołu z węgla kamiennego;
• leków;
• drewna impregnowanego;
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF;
• ziemi i kamieni;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
W okresie Świąt Bożego Narodzenia razem z odpadami
Bio odbierane będą choinki.

ODPADY
ZMIESZANE
Odpady zmieszane pozostałe po segregacji,
to m.in.:

• pieluchy jednorazowe i podpaski; pampersy i podkłady;
• szkło stołowe, żaroodporne; ceramika, doniczki;
znicze z zawartością wosku; szkło kryształowe;
lustra i witraże; fajans i porcelana,
• tekstylia, obuwie,
• elementy drewniane, laminowane, gumowe,
• kości zwierząt pozostałe po przygotowaniu posiłków;
• zmiotki, niedopałki papierosów,
• wszystko, czego nie wrzucamy do pozostałych
pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym
(czyli: żarówką, świetlówką, preparatem chemicznym,
akumulatorem, przeterminowanym lekiem, strzykawką,
elektroodpadem).

POPIÓŁ
W pojemnikach na Popiół

Należy zbierać:
• popiół z palenisk domowych.
W przypadku wytwarzania przez nieruchomość „Popiołu”
z palenisk domowych, zapotrzebowanie na dodatkowy
pojemnik należy zgłaszać na piśmie do Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Środowiska - Referatu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Druk zapotrzebowania dostępny jest na miejskiej stronie
internetowej www.sosnowiec.pl w strefie: URZĄD,
zakładce: „Gospodarka odpadami komunalnymi”.
Popiołu nie należy wrzucać do pojemników na „Odpady
zmieszane pozostałe po segregacji”.
Nie wolno wrzucać do tych pojemników żadnych
innych odpadów.

ODPADY ZIELONE
Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające
się doskonale do kompostowania. Najlepszą metodą zagospodarowania
tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytwarzania czyli
w przydomowych kompostownikach. Ponadto od kwietnia do grudnia
każdego roku, odpady zielone (trawa i liście) odbierane są od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych przez firmę wywozową w dostarczonych
w tym celu workach (max. 4 sztuki).
Odpady zielone można również samodzielnie dostarczać do GPSZOK.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę
nie mieszczą się do pojemnika, mogą być utylizowane jako odpady gabarytowe. Należą do nich: stoły, szafy, dywany, wózki dziecięce, materace,
rowery, stare opony samochodowe, muszle toaletowe, umywalki etc.
Uwaga: Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju
części budowlanych takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne,
drzwi, grzejniki, płytki, rolety, odpad remontowe, części samochodowe.
Odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wg. harmonogramu. Poza harmonogramem odbioru można
je samodzielnie dostarczać do GPSZOK.
ODPADY BUDOWLANE I REMONTOWE
Do odpadów remontowych i budowlanych zalicza się powstałe w trakcie
przeprowadzania remontów w mieszkaniach i domach:
- gruz ceglany, ceramiczny i betonowy
- elementy ceramiki
- dachówki i płytki PCV
- panele ścienne i podłogowe
- stare tapety, okna.
Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów nieruchomości
zamieszkałych można na bieżąco i nieodpłatnie przekazywać do GPSZOK,
przy użyciu własnego środka transportu do 1 tony na rok na 1 adres
zamieszkania. Natomiast pozostałe odpady budowlane powstałe na
terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac budowlanych i rozbiórkowych, należy gromadzić w kontenerach dostarczonych przez uprawnionego przedsiębiorcę, które powinny być zamawiane przez właściciela
nieruchomości lub osobę wykonująca ww. pracę. Odpady te nie są odbierane
od właścicieli nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych pobierającej przez gminę.

Wspólny system
segregacji odpadów

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

W Sosnowcu od 1 stycznia 2019 r.
obowiązywać będzie
nowy system segregacji odpadów

W pojemnikach na
Metale i tw. sztuczne

SZKŁO
W pojemnikach na Szkło

Należy zbierać:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących
odpadów:
• szkła stołowego – żaroodpornego;
• ceramiki, doniczek;
• zniczy z zawartością wosku;
• żarówek i świetlówek;
• szkła kryształowego;
• reflektorów;
• nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach;
• termometrów i strzykawek;
• monitorów i lamp telewizyjnych;
• szyb okiennych i zbrojonych;
• szyb samochodowych;
• luster i witraży;
• fajansu i porcelany;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu,
bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Należy zbierać:
• plastikowe butelki po napojach;
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach
(np. szamponach, proszkach; płynach do naczyń itp.);
• opakowania po produktach spożywczych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;
• styropian opakowaniowy;
• puszki po napojach, sokach;
• puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy);
• złom żelazny i metale kolorowe;
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików;
• i innych pojemników;
• folię aluminiową;
• kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady
opakowaniowe.
Nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących
odpadów:
• butelek i pojemników z zawartością;
• strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych;
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
• nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach
i olejach;
• zużytych baterii i akumulatorów;
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
• części samochodowych;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem
do pojemnika.

PAPIER

W pojemnikach na Papier

Należy zbierać:
• opakowania z papieru lub tektury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy.
Nie wolno wrzucać do tych pojemników następujących
odpadów:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych;
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych;
• papieru powlekanego folią i kalki;
• kartonów po mleku i napojach;
• pieluch jednorazowych i podpasek;
• pampersów i podkładów;
• worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych;
• tapet;
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na selektywnie zbierane odpady komunalne, innych frakcji odpadów, poza wskazanymi dla danej frakcji. Pojemniki, w których umieszczone zostaną inne frakcje odpadów, odebrane zostaną jako odpady
zmieszane (w terminie odbioru odpadów zmieszanych), a na właściciela nieruchomości, za okres, w którym stwierdzono niewłaściwą segregację, nałożona zostanie w drodze decyzji administracyjnej wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– jak za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Wyższa opłata naliczona zostanie również w przypadku stwierdzenia w pojemniku na „odpady zmieszane” - pozostałe po segregacji, odpadów, które powinny być zbierane w sposób selektywny.

W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMERAMI TELEFONÓW

32 296 07 91, 32 296 07 83
Zgłaszanie interwencji w sprawie pojemników oraz braku odbioru
odpadów komunalnych
32 296 07 25
Informacje w sprawach składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklaracji zmieniających
32 296 08 33
Informacje o zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

