NOWE
ZASADY
JAK POPRAWNIE
SEGREGOWAĆ
ODPADY?
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MIESZKAŃCU, PAMIĘTAJ!
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi po
wystąpieniu poniższych okoliczności:
zamieszkania na terenie gminy,
powstania na nieruchomości
odpadów komunalnych.

•• Do złożenia nowej deklaracji właściciel nieruchomości
zobowiązany jest w przypadku wystąpienia zmian w liczbie
osób zamieszkałych lub wielkości pojemnika w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych.
•• Złożenie deklaracji jest zobowiązaniem do wnoszenia opłaty.
•• Gmina nie wystawia faktur.
•• Wpłat można dokonywać za pośrednictwem: banku, poczty
lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (na indywidualny
rachunek bankowy).
•• W przypadku zmiany stawki opłaty Gmina Piaseczno poinformuje
mieszkańców o nowej wysokości miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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SEGREGACJA PO NOWEMU
Plastik i metal do żółtego, papier do niebieskiego, szkło
do zielonego, a bioodpady do brązowego pojemnika – tak
w uproszczeniu wygląda jednolity system segregacji odpadów, obowiązujący w całym kraju. Od 1 kwietnia 2019 r.
nowe zasady będą również obowiązywały na terenie
Gminy Piaseczno.
•• Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polska, a więc i Gmina
Piaseczno jest zobowiązana do 2020 r. osiągnąć 50-procentowy,
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła. Oznacza to, że ze strumienia
odpadów komunalnych konieczne jest wysegregowanie większych
ilości wymienionych powyżej odpadów.
•• Nowe rozwiązania mają zapewnić znaczącą poprawę stanu
recyklingu i pozwolą wywiązać się Gminie z nałożonych
obowiązków.

Nowy system segregacji odpadów
w Piasecznie od kwietnia 2019 r.

PLASTIK
I METAL

PAPIER

SZKŁO

BIOODPADY

ODPADY
ZIELONE
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CO SIĘ DZIEJE Z ODPADAMI?
Każdy z nas w ciągu roku wytwarza ponad 300 kg śmieci.
Wciąż zbyt wiele z nich trafia na składowiska odpadów.
Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (Zasada 3R)
należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest
najgorszą metodą ich zagospodarowania.
By wytworzone przez nas śmieci nie trafiały na składowiska, należy
je segregować. Przed wrzuceniem odpadów do pojemnika na odpady
zmieszane należy zastanowić się, czy nie mogą być one poddane recyklingowi. Im większa ilość odpadów zostanie wysegregowana, tym mniej
odpadów trafi na składowisko.
Ograniczanie
liczby odpadów

Ponowne wykorzystanie
odpadów

REDUCE
(redukuj)

Przekazywanie
do recyklingu
(ponownie wykorzystanie
surowców w produkcji)

REUSE
(wykorzystuj)

RECYCLE
(odzyskuj)

Zasada 3R promuje styl życia oparty na świadomym ograniczeniu konsumpcji, powtórnym wykorzystywaniu produktów uznawanych powszechnie za jednorazowe oraz poddaniu recyklingowi tych produktów,
które nie nadają się do ponownego użycia. Efektem jest ograniczenie liczby odpadów, trafiających na składowiska.

5

SEGREGACJA? TAK ALE JAK?
Aby ograniczyć ilość składowanych odpadów i umożliwić
ich ponowne wykorzystanie, niezbędne jest dokonanie
podziału wytworzonych śmieci, czyli ich segregacja. Nie
jest to trudne, jeśli pamięta się o obowiązujących na terenie Gminy zasadach.

Mieszkańcy Gminy Piaseczno od 1 kwietnia 2019 r. zobowiązani będą
do selektywnej zbiórki odpadów w podziale na następujące frakcje:

1. Papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury
2. Tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

sztucznych

Opakowania wielomateriałowe
Metal, w tym odpady opakowaniowe z metali
Odzież i tekstylia
Drewno, w tym odpady opakowaniowe z drewna
Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
Bioodpady obejmujące odpady kuchenne pochodzenia
roślinnego oraz odpady zielone (z wyłączeniem m.in. karp, darni
i konarów drzew)
Odpady wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zużyte baterie i akumulatory
Zużyte opony
Przeterminowane lekarstwa
Odpady medyczne
Odpady budowlane, poremontowe, w tym również opakowania
zawierające wapno, cement

16. Odpady niebezpieczne, w tym m.in. opakowania po środkach
chwastobójczych i owadobójczych, puszki i pojemniki po
farbach i lakierach, opakowania po smarach itp.

Gmina Piaseczno zapewnia worki na selektywnie zbierane odpady.
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ODPADY Z PAPIERU
WRZUCAMY
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

gazety, katalogi, prospekty
zeszyty
tekturę
torby papierowe
opakowania papierowe
papier biurowy i szkolny
zniszczone książki
kartony oraz wykonane z nich
opakowania

NIE WRZUCAMY
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

zabrudzonego i tłustego papieru
papieru z folią
papieru termicznego i faksowego
kartonów po mleku, sokach
i innych napojach
papieru przebitkowego (rachunki,
faktury)
pieluch jednorazowych
podpasek i innych artykułów
higienicznych
worków po cemencie i innych
materiałach budowlanych
tapet

PAMIĘTAJ
Odpady z papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz zanieczyszczone, w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.
Odpady opakowaniowe papieru należy w miarę możliwości
zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.
Przed wyrzuceniem odpadów papierowych i tekturowych trzeba usunąć z nich wszystkie elementy wykonane z innych tworzyw, czyli chociażby spinacze biurowe, zszywki, okładki z płótna, foliowe „koszulki” itp.
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ODPADY METALI, TWORZYW
SZTUCZNYCH I OPAKOWAŃ
WIELOMATERIAŁOWYCH
WRZUCAMY
 ݸݸzgniecione puszki aluminiowe po
napojach
 ݸݸpuszki z blachy stalowej
 ݸݸnaczynia do gotowania
 ݸݸmetalowe narzędzia, rury, druty
i drobny złom
 ݸݸfolię aluminiową
 ݸݸpokrywki ze słoików
 ݸݸkapsle z butelek oraz metalowe
i plastikowe nakrętki
 ݸݸzgniecione plastikowe opakowania
po napojach i olejach spożywczych
 ݸݸzgniecione plastikowe opakowania
po kosmetykach, płynach do mycia
i chemii gospodarczej
 ݸݸplastikowe worki, torebki
i reklamówki
 ݸݸplastikowe koszyki po owocach
i pojemniki po wyrobach
garmażeryjnych
 ݸݸopakowania wielomateriałowe
po płynnej żywności, takie jak
kartony po mleku, sokach itp. –
tzw. tetrapaki
 ݸݸstyropian opakowaniowy

NIE WRZUCAMY
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

opakowań po aerozolach
baterii oraz puszek po farbach
opakowań po lekach
butelek i opakowań po olejach
przemysłowych
styropianu budowlanego i innych
tworzyw piankowych
sprzętu AGD
plastikowych szyb z pleksy
elementów pojazdów takich
jak deski rozdzielcze, zderzaki,
lusterka

PAMIĘTAJ
Przed wrzuceniem aluminiowe puszki, plastikowe opakowania
oraz kartony opróżniamy, suszmy i zgniatamy!
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ODPADY ZE SZKŁA
WRZUCAMY
 ݸݸbezbarwne i kolorowe słoiki
 ݸݸbutelki szklane
 ݸݸszklane opakowania po
kosmetykach

!

WAŻNE!
Do zielonych pojemników nie
wyrzucamy butelek szklanych
wraz z torebkami foliowymi!

NIE WRZUCAMY
 ݸݸceramiki, fajansu, porcelany
i kryształów
 ݸݸszkła stołowego
 ݸݸszkła żaroodpornego
 ݸݸszkła okularowego
 ݸݸszkła okiennego i zbrojonego
 ݸݸszyb samochodowych
 ݸݸluster
 ݸݸluksferów (pustaków szklanych)
 ݸݸżarówek, lamp fluorescencyjnych
i neonowych
 ݸݸzniczy z woskiem
 ݸݸtermometrów i strzykawek
 ݸݸekranów i lamp telewizyjnych

PAMIĘTAJ
Przed wrzuceniem szklane butelki i opakowania opróżniamy,
oddzielamy również nakrętki, obrączki i inne elementy metalowe.
Najbardziej szkodliwe dla produkcji stłuczki szklanej są wtrącenia ceramiki lub kamieni. Zanieczyszczenia tego typu powodują
znaczne utrudnienia w procesie uzdatniania surowca.

ODPADY KUCHENNE
WRZUCAMY
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

odpady z owoców i warzyw
obierki
fusy z kawy i herbaty
skorupki jajek
resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego (w stanie stałym)

NIE WRZUCAMY
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

surowego mięsa
kości
odchodów zwierzęcych
popiołu
żwirku z odchodami
pampersów
podpasek
papierosów
odpadów higienicznych

!
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WAŻNE!
Odpady kuchenne pochodzenia roślinnego odbierane będą przez cały rok
zgodnie z harmonogramem!

PAMIĘTAJ
Bioodpady to charakterystyczny odpad, który ulega rozkładowi
przy udziale mikroorganizmów. Żeby było to możliwe, bioodpady nie mogą zawierać elementów plastikowych czy szklanych,
ponieważ tego mikroorganizmy nie rozłożą.
Odpadów kuchennych nie wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane!

ODPADY ZIELONE
WRZUCAMY
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

pozostałości roślinne
rozdrobnione gałęzie
liście
skoszoną trawę
kwiaty
resztki kwiatów ciętych
i doniczkowych

!

UWAGA
Mieszkańcy zobowiązani są do
zaopatrzenia się w worki na
odpady zielone we własnym
zakresie.

WAŻNE!
Odpady zielone zbierane są od 1 marca
do 30 listopada raz na 2 tygodnie.

PAMIĘTAJ
Odpadami zielonymi nie są resztki jedzenia ani inne odpady kuchenne, popiół czy niedopałki po papierosach.
Odpadów zielonych nie wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane!

Pamiętaj, na terenie Gminy Piaseczno odpady kuchenne wrzucamy do
worka lub pojemnika brązowego z napisem „bio”, a odpady zielone do dowolnego koloru worka, zapewnionego przez właściciela, z wyłączeniem zielonego, żółtego i niebieskiego o poj. max 120 l.
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ODPADY ZMIESZANE
Odpady, które nie nadają się do segregacji lub ponownego wykorzystania, to odpady zmieszane. Do tej grupy zaliczamy m.in. resztki
jedzenia pochodzenia zwierzęcego, odpady higieniczne, zanieczyszczone opakowania po żywności.

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 ݸݸodpady, które nie nadają się do
segregacji
 ݸݸodpady higieniczne (zużyte
pieluszki jednorazowe, podpaski,
tampony)
 ݸݸzużyte ręczniki papierowe
i chusteczki higieniczne
 ݸݸparagony
 ݸݸresztki wędlin, mięs i kości
 ݸݸryby i owoce morza
 ݸݸodchody zwierzęce
 ݸݸpopiół

 ݸݸodpadów wielkogabarytowych
 ݸݸzużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
 ݸݸżarówek
 ݸݸgruzu
 ݸݸbaterii
 ݸݸprzeterminowanych lekarstw
 ݸݸbutelek szklanych
 ݸݸbutelek z tworzyw sztucznych
 ݸݸpuszek aluminiowych
 ݸݸmakulatury
 ݸݸodpadów kuchennych i zielonych

PAMIĘTAJ
Do worka na odpady zmieszane nie wrzucamy odpadów, które
można posegregować, np. makulatury, butelek szklanych i plastikowych, odpadów zielonych i kuchennych.

11

KOMPOSTUJESZ, NIE MARNUJESZ
Patyki, gałęzie, kwiaty, liście, ścięta trawa, obierki warzyw i owoców –
to tylko kilka przykładów odpadów, które można poddać kompostowaniu. W efekcie uzyskuje się bogaty nawóz naturalny, który może
być wykorzystany do m.in. nawożenia upraw, trawników i rabatek
kwiatowych.
Kompostowanie (biodegradacja) – proces rozkładu substancji organicznych
przez mikroorganizmy. Odpady ulegające biodegradacji to bioodpady.

?

CZY WIESZ, ŻE kompost to najbogatsze źródło materii organicznej
w formie próchnicy i najtańszy materiał do użyźniania gleby?

KOMPOSTUJEMY
 ݸݸścięta trawa i liście
 ݸݸdrobne odpady ogrodowe:
połamane gałęzie drzew, kwiaty
doniczkowe (wraz z ziemią
doniczkową)
 ݸݸobierki i resztki owoców oraz
warzyw
 ݸݸfusy po kawie, herbacie
 ݸݸskorupki jajek i łupiny orzechów
 ݸݸresztki jedzenia pochodzenia
roślinnego

NIE KOMPOSTUJEMY
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ
ݸݸ

resztek mięsa i kości
odchodów zwierzęcych
piasku i sorbentów dla kotów
zanieczyszczonych trocin po
zwierzętach
 ݸݸpopiołu z pieca i kominka
 ݸݸpapierosów i niedopałków

KORZYŚCI Z KOMPOSTOWANIA
mniejsze zapotrzebowanie na nawozy chemiczne
wzbogacenie gleby w składniki odżywcze
redukcja ilości składowanych odpadów na składowiskach o 30-50%

1

BIOODPADY TRAFIAJĄ
DO BIOKOMPOSTOWNI

2

POWSTAJE
ENERGIA

3

POWSTAJE
NAWÓZ
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MASZ INNE ODPADY? ŻADEN PROBLEM!
Wiele odpadów (np. przeterminowane lekarstwa, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny czy też niewykorzystane farby albo
środki ochrony roślin lub opakowania po nich) ze względu na swoje
pochodzenie, skład oraz inne właściwości stanowi zagrożenie dla
środowiska, w tym również dla zdrowia i życia mieszkańców. Z tego
względu należy z nimi właściwie postępować.

TYP ODPADÓW

PSZOK

ZBIÓRKA AKCYJNA
ZGODNIE
Z HARMONOGRAMEM

INNE

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
(meble, dywany, duże zabawki,
rowery, zużyte opony itp.)

+

+

–

+

Bezpłatny odbiór odpadów
z domu/mieszkania, po telefonie
na P.P.H.U. POLBLUME na numer
tel. (22) 756 96 61 lub po napisaniu
na e-mail: polblume@polblume.pl
Specjalne pojemniki znajdujące
się w budynku Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Piasecznie, Centrum Kultury
w Piasecznie oraz w szkołach
lub placówkach handlowych
zobowiązanych do prowadzenia
zbiórki tych odpadów

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

+

ZUŻYTE BATERIE

+

–

PRZETERMINOWANE LEKI
I TERMOMETRY RTĘCIOWE

+

–

Specjalistyczne pojemniki
ustawione w aptekach

ODPADY NIEBEZPIECZNE
I OPAKOWANIA PO NICH (farby,
rozpuszczalniki, środki i odczynniki
chemiczne itp.)

+

+

–

ODPADY BUDOWLANE,
ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE
(nie wymagające zgłoszenia)

+

–

–

AKUMULATORY

+

–

–

ODPADY MEDYCZNE (zużyte
strzykawki, igły, skalpele itp.)

–

–

Gromadzimy w miejscu ich
powstawania w odpowiednich
workach i pojemnikach, a po
napełnieniu zgłaszamy do
Wydziału Gospodarki Odpadami
pod nr tel. (22) 736-29-88. Koszt
zakupu opakowań leży po stronie
mieszkańca

ODZIEŻ I TEKSTYLIA

+

–

Pojemniki rozmieszczone na
terenie Gminy przeznaczone do
zbiórki odzieży
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Miejscem, do którego przyjmowane są bezpłatnie odpady zebrane w sposób selektywny przez mieszkańców Gminy jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK. Można tam też oddać te
odpady komunalne, których nie można wrzucić do zwykłego kosza.
PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz zmieszanych odpadów komunalnych.
Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą
być zanieczyszczone innymi odpadami.

Odpady, które mogą być przekazane do PSZOK to m.in.:
•• odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy
metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych)
•• gałęzie, trawa, liście
•• odpady pochodzące z samodzielnie przeprowadzonych remontów
•• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym świetlówki, sprzęt
AGD, zabawki elektroniczne)
•• zużyte baterie i akumulatory
•• przeterminowane leki
•• termometry
•• zużyte oleje w opakowaniach
•• płyny hamulcowe, chłodnicze i inne
•• resztki farb i rozpuszczalników
•• zużyte opony
•• popiół z palenisk domowych
Odpady płynne powinny być dostarczone w szczelnych pojemnikach.
Na terenie PSZOK działa również punkt rzeczy używanych. W punkcie
tym można pozostawić niepotrzebne, ale sprawne sprzęty i urządzenia
domowe (np. biurko), które mogą być użyteczne dla kogoś innego.

PAMIĘTAJ
Mieszkańcy korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na
stronie internetowej Gminy www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „PSZOK”.
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PIEC NA ŚMIECI? NIE!
Dość popularną metodą oszczędzania węgla jest zastępowanie go odpadami. Do pieca nierzadko wrzucane są więc butelki plastikowe, kubeczki po jogurtach, a nawet fragmenty pociętych opon.
Na skutek takiego postępowania do atmosfery uwalniane są bardzo szkodliwe substancje (np. pyły zawieszone, dwutlenek węgla, tlenki azotu), które mają negatywny wpływ nie tylko na środowisko, ale także na zdrowie
mieszkańców. Spalanie odpadów w piecach powoduje również niszczenie kominów, w których osadza się mokra sadza, co skutkuje zatkaniem
przewodów kominowych. Może to spowodować nie tylko zatrucie czadem mieszańców, ale także pożar domu.

Odpady mogą być spalane wyłącznie w spalarniach odpadów. Podczas
termicznego przekształcania odpadów w tych instalacjach występuje
bardzo wysoka temperatura (od 850-1150°C) oraz używa się rozbudowanego systemu filtrów, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych
substancji.

EKO-ZNAKI
Na opakowaniach produktów umieszczanych jest wiele informacji
dotyczących ich składu, danych producenta czy przydatności do spożycia. Dla konsumentów, dla których nie bez znaczenia jest ochrona
środowiska, ważne są również tzw. eko-znaki.

opakowanie nadaje się
do recyklingu

opakowanie
biodegradowalne

opakowanie nadaje
się do ponownego
wykorzystania

opakowanie wykonane
jest z politereftalanu
etylenu (PET)

opakowanie ze szkła,
nadaje się do ponownego
wykorzystania
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Warto zwrócić też uwagę na znaki, informujące o tym, że mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, a tym samym z odpadem niebezpiecznym.

substancja
łatwopalna

substancja
niebezpieczna
dla środowiska

substancja
toksyczna

substancja
szkodliwa lub
drażniąca

substancja
żrąca

RADY NA ODPADY
Każdy ma wpływ na ilość wytwarzanych odpadów. Stosując kilka prostych zasad, można sprawić, że nie tylko będzie ich mniej, ale także, że
zostaną racjonalnie zagospodarowane.
•• Kupuj tylko tyle, ile potrzebujesz.
•• Na zakupy zabieraj własną torbę, plecak lub koszyk, unikaj
korzystania z jednorazowych reklamówek.
•• Zwracaj uwagę na opakowania. Wybieraj takie produkty, które nie
są nadmiernie przepakowane bądź w ogóle nie posiadają opakowań.
•• Kupuj produkty wielokrotnego użytku.
•• Naprawiaj i ponownie wykorzystuj produkty.
•• Segreguj odpady, poddawaj je recyklingowi i kompostowaniu.
•• Jeśli masz taką możliwość, bioodpady zagospodarowuj we
własnym kompostowniku.
•• Kupuj używane produkty i sprzedawaj bądź oddawaj rzeczy,
których nie potrzebujesz.
•• Wybieraj produkty z recyklingu oraz w opakowaniach, które nadają
się do recyklingu.

Segregacja odpadów nie jest czynnością trudną,
wymaga jedynie minimalnego zaangażowania
i wyrobienia w sobie codziennych nawyków. Jest ona
wyrazem poszanowania środowiska naturalnego
przez człowieka i przyczynia się do racjonalnego
gospodarowania zasobami naturalnymi.

ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI
ul. Wojska Polskiego 54, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 736 29 83, 22 736 29 84, 22 736 29 88
go@piaseczno.eu | www.odpady.piaseczno.eu

