Zielone pojemniki (lub worki w zabudowie
jednorodzinnej)
WRZUCAMY:
puste opakowania
ze szkła
bezbarwnego
i kolorowego
bez nakrętek
(np. słoiki, butelki
po napojach, itp.)
oraz stłuczkę
szklaną wolną
od zanieczyszczeń
metalami
i tworzywami

NIE WRZUCAMY:
szkła okiennego,
zbrojonego,
luster, szyb
samochodowych,
kineskopów,
ceramiki, porcelany,
naczyń
żaroodpornych,
żarówek, wyrobów
ze szkła
hartowanego, kapsli
i zakrętek

Metalowe, brązowe lub czarne pojemniki
ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

Odpady, które nie
podlegają
segregacji
(np. artykuły
higieniczne, tubki
po paście, odpady
kuchenne, worki
z odkurzacza
potłuczone szyby,
opakowania
z aluminium,
popiół, zabawki)

odpadów
niebezpiecznych,
gruzu z drobnych
remontów,
styropianu,
wykładziny, puszek
po farbach itp.

Żółte pojemniki (lub worki w zabudowie
jednorodzinnej)
ODPADY SUROWCOWE (tzw. „SUCHE”)
WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

puste, odkręcone,
zgniecione butelki
plastikowe
po napojach (np. typu
PET, PE),
puste butelki
po kosmetykach
i środkach czystości
tzw. chemii
gospodarczej,
czystą folię i torebki
z tworzyw
sztucznych, puste
plastikowe kanistry,
doniczki, wiadra,
puste, zgniecione
opakowania
wielomateriałowe
(np. kartony
i torebki po mleku,
sokach itp.),
puste opakowania
po jogurtach,
kefirach,
śmietanie itp.,
papier

opakowań
plastikowych
po margarynach,
smalcu, opakowań
po medykamentach,
tworzyw piankowych,
wszystkich wyrobów
styropianowych,
produktów z tworzyw
sztucznych typu:
zabawki, szczoteczki
do zębów, szczotki,
strzykawki;
opakowań i butelek
po: tłuszczach,
olejach, smarach,
puszek po farbach,
lakierach
i rozpuszczalnikach,
opakowań
po środkach
chwastobójczych
i owadobójczych,
sprzętu AGD
i plastikowych części
samochodowych

PRZETERMINOWANE LEKI
ZANIEŚ DO APTEKI:
 Apteka „ZAMKOWA”
 Apteka „PRZY FONTANNIE”
 Apteka „ARNIKA"

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK):
zlokalizowany na terenie byłego wysypiska śmieci
w Wierzchosławicach, czynny od wtorku do soboty
w godzinach 9:00 do 17:00.

Odpady należy dostarczyć samodzielnie
BEZPŁATNIE PRZYJMOWANE
SĄ ODPADY:
zużyte opony samochodowe, gruz z drobnych
remontów, płytki ceramiczne, niesprawny
sprzęt AGD i RTV, baterie i akumulatory,
odpady wielkogabarytowe (np. meble, krzesła,
grzejniki, wanny itd.), odzież i tekstylia,
przeterminowane lekarstwa, świetlówki, puszki
po farbach i butelki po rozpuszczalnikach,
odpady zielone.

NIE SĄ PRZYJMOWANE ODPADY:
odpady zawierające azbest, szyby i części
samochodowe, styropian, wełna mineralna,
papa, opony z maszyn rolniczych
i budowlanych, odpady z działalności
gospodarczej i rolniczej.
Odpady te należy oddawać na własny koszt
do zakładów przetwarzania odpadów
niebezpiecznych.

INFORMACJA
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Wpłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi można dokonywać:
 w kasie Urzędu Miejskiego Bolkowie
 u inkasenta w sołectwach
 przelewem na konto Gminy Bolków,
Rynek 1, 59-420 Bolków
nr: 14 8647 1059 0400 0518 2004 0004.
Uwaga! W rubryce „tytułem”, należy wpisać:
„opłata za odpady i adres nieruchomości jakiej
dotyczy wniesiona opłata”.
 w przypadku nieruchomości należących
do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej
TYLKO na konto zarządcy budynków
wielolokalowych

ZACHĘCAMY
MIESZKAŃCÓW GMINY DO
KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
Co można kompostować?
Kompostujemy wszystkie substancje
organiczne, które nie zawierają składników
toksycznych tzn.: odpady kuchenne
i ogrodowe (np.: resztki owoców i warzyw,
resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj,
fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów,
ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte
kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części
chwastów), a także słomę i siano.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
złożyć w Urzędzie Miejskim w Bolkowie
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnym w terminie 14 dni:
 od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych
 w przypadku każdej zmiany dotyczącej liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość
 w przypadku zmiany określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających
na danej nieruchomości
Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
ma zapewnić WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.

CZYSTA GMINA
BOLKÓW

Palenie śmieci szkodzi zdrowiu i życiu !
„Kto, wbrew przepisowi art. 155,
termicznie przekształca odpady poza
spalarnią odpadów
lub współspalarnią odpadów podlega
karze aresztu albo grzywny.”
(art. 191 ustawy o odpadach - Dz. U. z 2016
r., poz. 1987)

ZASADY
SEGREGACJI
ODPADÓW
Urząd Miejski w Bolkowie
ul. Rynek 1
59-420 Bolków
Telefon: 75 7413213
Faks: 75 7413394
Więcej informacji:
www.bolkow.pl/odpady

