Gmina Wądroże Wielkie

SEGREGACJA PO NOWEMU
Szanowni mieszkańcy,
Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Wądroże Wielkie wchodzą nowe zasady segregacji
odpadów komunalnych.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowych, jednakowych dla całego
kraju, zasad segregacji odpadów komunalnych nałożonych rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19),
od 1 stycznia 2018 r.
odpady komunalne będą dzielone na cztery frakcje oznaczone i dostosowane kolorystycznie
według zasad zawartych poniżej:

pojemnik koloru niebieskiego z napisem: „PAPIER”

Pojemnik koloru zielonego z napisem: „SZKŁO”

Pojemnik koloru żółtego z napisem: „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

Pojemnik koloru brązowego, do którego wrzucamy odpady ulegające
biodegradacji,
z napisem: „BIO’

Pozostałości po segregacji, czyli odpady, których nie można wysegregować, wrzucamy do
pojemnika na odpady „ZMIESZANE”.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach - art.5 ust.1 pkt.1, należy do obowiązków właściciela nieruchomości,
jednakże firma odbierająca odpady na naszym terenie, wybrana w drodze przetargu, będzie
zobowiązana do wyposażenia mieszkańców gminy w pojemniki do selektywnej zbiórki
opadów oraz w pojemnik na odpady zmieszane.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów weszło w życie z dniem 1 lipca
2017 r. jednak na podstawie zapisów art. 6 ust. 3 rozporządzenia, system według powyższych
zasad zacznie funkcjonować w Gminie Wądroże Wielkie od 1 stycznia 2018 r., ponieważ
do końca br. obowiązuje umowa z podmiotem odbierającym odpady.

Natomiast bez zmian pozostają zasady przekazywania do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Jaworze, zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 32, gdzie należy
przekazywać we własnym zakresie następujące frakcje opadów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte opony.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia
wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii.
Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru
oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać.
Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem, np. z 35
popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też
przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także
namioty, plecaki czy buty. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.
Dzięki recyklingowi zmniejszamy ponadto zużycie surowców, których zasoby są ograniczone
oraz zmniejszamy emisję szkodliwych substancji do środowiska.
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