SEGREGACJA ODPADÓW W GMINIE WIŚNIOWA
PAPIER (worek niebieski)

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
(worek żółty)

WRZUCAMY: odpady ulegające

WRZUCAMY:
gazety, czasopisma, katalogi
papier szkolny, biurowy
książki, zeszyty
torebki papierowe
tektury, kartony
tekstylia

NIE WRZUCAMY
opakowań z zawartością
(np. z żywnością, wapnem,
cementem)
kalki technicznej
prospektów foliowanych i
lakierowanych katalogów

SZKŁO (worek zielony)
WRZUCAMY:
opakowania szklane kolorowe i
bezbarwne
butelki i szklane opakowania po
napojach i żywności
butelki po napojach alkoholowych,
słoiki (bez nakrętek, zacisków,
uszczelek)
szklane opakowania po
kosmetykach

NIE WRZUCAMY
ceramiki (porcelany, naczyń typu
acro, talerzy, doniczek)
luster
szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych z
zawartością
szkła budowlanego
szyb samochodowych

„BIO” (worek brązowy)

WRZUCAMY:
plastikowe butelki po napojach
środkach czystości
płynach do prania
produktach kosmetycznych
opakowania tetrapack (kartony
wielomateriałowe np. po mleku,
sokach)
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
opakowania z papieru
powlekanego, opakowania po
słodyczach, mrożonkach
opakowania z blachy stalowej i
aluminiowej
metalowe puszki po żywności
puszki po napojach
drobny złom żelazny
drobny złom metali kolorowych
metalowe puszki po żywności dla
zwierząt
inne opakowania metalowe

NIE WRZUCAMY
tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego
mokrych folii
opakowań i butelek po olejach i
smarach, puszek po farbach i
lakierach
opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych
opakowań po aerozolach

UWAGA!
Odpady należy wystawiać w dniu
wywozu do godz. 7:00

rozkładowi tlenowemu, beztlenowemu
przy udziale mikroorganizmów:
odpadki kuchenne (stałe)
skorupki jaj, odpadki z ryb, mięsa,
kości
kwiaty, liście, trawę
przycięte części drzew i krzewów
ręcznik papierowy, chusteczki,
papier toaletowy, serwetki
popiół drzewny

ODPADY POZOSTAŁE ZMIESZANE (worek szary)
WRZUCAMY: odpady których nie
można wysegregować i wrzucić do
worków z surowcami wtórnymi:
pieluchy jednorazowe „pampersy”
worki z odkurzaczy
kobiece artykuły higieniczne
lustra
szkło zbrojone, szkło płaskie
ceramika
popiół z węgla i koksu
niedopałki papierosów
zmiotki (śmieci)

Pamiętajmy!
Odpady opakowaniowe, których rodzaj
na to pozwala, najpierw należy oczyścić
z zabrudzenia, a następnie trwale zgnieść lub
złożyć na płasko przed włożeniem
do odpowiedniego pojemnika.
Worki z wyselekcjonowanymi odpadami
należy oddawać po ich całkowitym
napełnieniu.
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych - PSZOK
Znajduje się na placu przy oczyszczalni
ścieków w Wiśniowej
usługa jest dostępna dla osób
zamieszkałych na terenie Gminy
Wiśniowa
otwarty od 8:00 do 15:00 w dniach:

W punkcie tym, w wyznaczonych terminach,
będą odbierane następujące posegregowane
rodzaje odpadów:
przeterminowane leki i chemikalia
zużyte baterie i akumulatory
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
meble i inny sprzęt wielkogabarytowy
zużyte opony
odpady suche z selektywnej zbiórki
odpadów
odpady zielone
odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji,
odpady z rozbiórki i remontu wykonywane
we własnym zakresie
ODPADY NIEPOSEGREGOWANE NIE BĘDĄ
ODBIERANE.
Dodatkowo przeterminowane leki można wyrzucać
do specjalnych, przeznaczonych do tego pojemników,
umieszczonych w punktach aptecznych na terenie
Gminy Wiśniowa. Zużyte baterie i akumulatory inne
niż przemysłowe i samochodowe można wyrzucać do
specjalnych pojemników umieszczonych w miejscach
publicznych tj. szkoły, biblioteka, ośrodki zdrowia,
urząd gminy oraz obiekty GOKIS-u.

HARMONOGRAM

GMINA
WIŚNIOWA

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE WIŚNIOWA
Odpady odbierane są raz w miesiącu. W okresie
od maja do października istnieje możliwość
dodatkowego
odbioru
bioodpadów
z
nieruchomości, których Właściciele zgłoszą taką
potrzebę do firmy TRASZKAN lub do URZĘDU
GMINY WIŚNIOWA.
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GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
od 1 stycznia 2018r.
do 31 grudnia 2018r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa
serdecznie
dziękujemy
za
segregację
odpadów komunalnych.
Dzięki Waszym wysiłkom odpady komunalne z
Naszej Gminy są ponownie przetwarzane, co
pozytywnie wpływa na środowisko.
NIE ZAPOMINAJ oraz zwróć uwagę na
prawidłowość segregacji odpadów, ograniczy to
koszty wywozu odpadów do minimum.
Jeżeli nie wiemy jak segregować lub jak oddać
odpady z nieruchomości można kontaktować się
z firmą odbierającą odpady, wybraną w drodze
postępowania przetargowego tj.:
„TRASZKAN s.j.” 32-413 Zegartowice 105,
tel. 12 271-51-17, 12 271-05-70
www.traszkan.pl
e-mail: traszkan@poczta.onet.pl

UWAGA * w tym terminie dodatkowo będą odbierane
wyłącznie bioodpady ze zgłoszonych nieruchomości,

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELKTRONICZNY,
ZUŻYTE OPONY
odbierane będą w terenie
w następujących terminach:

raz na

pół

roku

Wiśniowa,
Wierzbanowa

Kobielnik,
Węglówka

Poznachowice D.,
Glichów, Lipnik

30.04.2018

21.04.2018

28.04.2018

31.10.2018

29.10.2018

30.10.2018

Wszelkie informacje z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi można również uzyskać
od pracowników urzędu gminy pod adresem:
Urząd Gminy Wiśniowa
32-412 Wiśniowa 441
tel. 12 27-14-086, wew. 41 lub 36
pokój nr 22 lub 21,
www.ug-wisniowa.pl
e-mail: info@ug-wisniowa.pl

