Gliwice, dnia 03.09.2015r.

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
UTRZYMAJMY NIŻSZĄ STAWKĘ OPŁATY SKUTECZNIEJ
SEGREGUJĄC ŚMIECI.
W zwi ązku z pisem nym upom nieniem otrzym anym w dniu 28.08.2015r. z
W ydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Kom unalnych Urzędu
Miejskiego o niew łaściw ej segregacji odpadów w zasobach naszej
Spółdzielni przypominamy o

obowiązku właściwej segregacji odpadów komunalnych.
OPAKOWANIA SZKLANE (SZKŁO)
PAPIER (ODPADY PAPIEROWE – MAKULATURA)
TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK)

WRZUCAMY DO ODPOWIEDNIO OZNACZONYCH
POJEMNIKÓW.
ZASADY PRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW
ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY NA STRONIE
INTERNETOWEJ www.smziw.pl
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (odbiór
bezpłatny) przy ul. Rybnickiej w Gliwicach w godz. 700-1700 ,
w soboty
do 1300 odbiera:
Ø

odpady budowlane (dot. to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia
remontu mieszkania),

Ø

meble, odpady wielkogabarytowe,

Ø

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Ø

chemikalia i odpady niebezpieczne,

Ø

metal, zużyte akumulatory, świetlówki , żarówki.

Ponadto odpady wielkogabarytowe, meble należy składować wyłącznie
przy boksach śmietnikowych lub w boksach – odbiór nie rzadziej niż raz na 2
tygodnie.

UWAGA: przy braku segregacji stawka opłaty zostanie skorygowana do stawki,
jak za odpady niesegregowane i dodatkowo zostanie nałożona przez Straż Miejską
kara za nieprzestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Gliwice.

WSZYSCY SEGREGUJEMY ODPADY – WSZYSCY MNIEJ
PŁACIMY!!!
Gliwice, dnia 03.09.2015r

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY.

1. ODPADY PAPIEROWE (POJEMNIKI
NIEBIESKIE) - należy wrzucać: gazety, książki, zeszyty,
papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony i
tekturę oraz zrobione z nich opakowania. Należy usunąć
zszywki, klamerki i inne elementy metalowe lub plastikowe.
Nie należy wrzucać: kartony i tektury pokryte folią aluminiową (np.

opakowania po mleku, napojach), tłusty i zabrudzony papier
(np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu,
kartony po mleku czy napojach), kalki, papier termiczny i
faksowy, odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pampersów,
pieluch jednorazowych, materiałów budowlanych takich jak
tapety, worki po gipsie czy cemencie itp.).

2. SZKŁO (POJEMNIKI ZIELONE) - należy wrzucać:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po
napojach alkoholowych, szklane opakowania po
kosmetykach. Nie należy wrzucać: porcelany i ceramiki,
żarówek, lamp neonowych i fluorescencyjnych, rtęciowych,
reflektorów, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego,
fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb
samochodowych.

3.

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, PLASTIK
(POJEMNIKI ŻÓŁTE) – należy wrzucać: puste, odkręcone i
zgniecione butelki plastikowe po napojach, puste butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po
żywności (np. serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki,
folia i torebki z tworzyw sztucznych puszki po napojach,
konserwach, kartony po mleku i sokach, drobny złom żelazny oraz
drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, etc.).

4.ODPADY

KOMUNALNE ZMIESZANE
(POJEMNIKI CZARNO/SZARE) – należy wrzucać:
odpady, których nie można zakwalifikować do
któregokolwiek z innych frakcji zbieranych selektywnie tj.
resztki żywności, np. obierki po ziemniakach, owocach,
warzywach, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie,
odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy),
styropian, porcelana, lustra. Nie należy wrzucać: opakowań po
farbach, olejach silnikowych, smarach i innych chemikaliach,
leków, baterii, sprzętu AGD, zużytych opon oraz odpadów( np. gruz)
powstałych w wyniku prowadzenia remontu mieszkania,

DODATKOWO zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
oraz meble i odpady wielogabarytowe należy dostarczać
(bezpłatnie) do
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (odbiór bezpłatny) przy ul. Rybnickiej w
Gliwicach od poniedziałku do piątku w godz. od 700-1700 ,
w soboty od 700 do 1300.
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD
SEGREGOWANIA ODPADÓW, GDYŻ WPŁYWA TO NA
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA MIESZKANIE.

