Zasady segregacji odpadów w gm. Kleczew od 01 stycznia 2020 roku
Wrzucamy:
 opakowania z papieru, kartonu, tektury,
 książki, zeszyty, katalogi, ulotki, prospekty,
 torebki i worki papierowe,
 papier ksero, pakowy oraz listowny,
 rolki tekturowe,
Worek niebieski
PAPIER, MAKULATURA

Worek żółty
TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL,

Nie wrzucamy:
 papieru zabrudzonego,
 kartonów po mleku i sokach itp. (tzw. tetrapaki)
 odpadów higienicznych,
 papierowych worków po nawozie, węglu, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
 tapet,
 papieru lakierowanego i powleczonego folią,
Wrzucamy:
 plastikowe butelki po napojach, sokach, mleku itp.
 plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 opakowania po środkach czystości,
 opakowania po kosmetykach,
 nakrętki plastikowe i metalowe,
 puszki po napojach i konserwach,
 duże, czyste folie opakowaniowe,
 doniczki, wiadra, pojemniki,
 kartony po mleku i sokach itp. (tzw. tetrapaki)
Nie wrzucamy:
 puszek i pojemników po farbach i olejach,
 butelek i pojemników z zawartością (nieopróżnionych),
 części samochodowych,
 zużytych baterii i akumulatorów,
 zużytego sprzętu RTV i AGD,
Wrzucamy:
 szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z
trwale połączonych surowców),
 butelki i słoiki po napojach i żywności,
 butelki po napojach alkoholowych,
 szklanki itp.

Pojemnik zielony
SZKŁO

Nie wrzucamy:
 butelek i słoików z zawartością,
 ceramiki, doniczek, porcelany,
 szkła okularowego oraz żaroodpornego,
 żarówek, świetlówek, reflektorów,
 luster,
 szyb samochodowych, zbrojonych,
 monitorów,
 termometrów, strzykawek

Pojemnik brązowy
BIOODPADY

Pojemnik plastikowy
czarnym
z opisem „popiół” lub
pojemnik metalowy
POPIÓŁ

Pojemnik czarny na
odpady zmieszane
ODPADY RESZTKOWE

Wrzucamy:
 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
 resztki jedzenia,
 trawa, liście, kwiaty,
 korę drzew, trociny,
 gałęzie drzew i krzewów,
 fusy m.in. po herbacie i kawie,
Nie wrzucamy:
 resztek pochodzenia zwierzęcego (np. kości, mięsa)
 popiół,
 ziemi i kamieni,
 żwirku z kuwet,
 odchodów zwierząt,
NIE WRZUCAMY FOLII I INNYCH OPAKOWAŃ!
Wrzucamy:
 popiół z palenisk domowych, kominków,
 zmiotki z chodzika, wjazdu itp.
Nie wrzucamy:
 bioodpadów,
NIE NALEŻY WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU!
POPIÓŁ GROMADZIMY WYŁĄCZNIE W POJEMNIKACH.
Wrzucamy:
 odpady, których nie da się wysegregować m.in.
 zabrudzone, zatłuszczone folie i papier, ręczniki papierowe,
 zabrudzone jednorazowe naczynia i sztućce z plastiku lub z
papieru,
 papier lakierowany i powleczony folią,
 artykuły higieniczne m.in. pampersy, chusteczki higieniczne, waciki
itp.
 tekstylia i tkaniny,
 worki po węglu, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 worki od odkurzacza,
 znicze i wkłady z tworzyw sztucznych,
 odchody zwierząt,
 styropian (pochodzący z opakowań sprzętu AGD i RTV),
 żwirek z kuwet, sierść,
 jednorazowe reklamówki itp.
Nie wrzucamy:
 trawy,
 opakowań po środkach ochrony roślin,

PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Na terenie Gminy Kleczew zlokalizowane są dwa punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych zlokalizowane w:
1) Budzisławiu Górnym- wyznaczony teren przy oczyszczalni ścieków,
2) Genowefie – wyznaczony teren przy składowisku odpadów,
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą czynne:


Genowefa- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w dwie wyznaczone
soboty w miesiącu w godzinach od 7.00 do 15.00 (terminy podane w harmonogramie);



Budzisław Górny w czwartek od godziny 11.00 do 15.00 oraz w dwie wyznaczone soboty w
miesiącu w godzinach od 11.00 do 17.00 (terminy podane w harmonogramie)

Lista odpadów, które będą przyjmowane w wyznaczonych punktach:
 metale i tworzywa sztuczne,
 papier,
 szkło,
 bioodpady,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 kompletny zużyty sprzęt elektryczny oraz RTV/AGD pochodzący z gospodarstw domowych,
 zużyte opony (wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej), gumy i inne odpady gumowe,
 odpady ceramiczne (naczynia, odpady sanitarne),
 elementy plastikowe przemysłowo-gospodarcze (meble ogrodowe, zabawki, elementy
kanalizacyjne, elementy wodociągowe),
 szkło okienne, lustra,
 opakowania po zużytych farbach, olejach itp.
 odpady styropianowe
 odpady niebezpieczne,
 przeterminowane leki,
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 chemikalia,
 zużyte baterie i akumulatory,
 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 odpady tekstyliów i odzieży,
Nie odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
 zmieszane odpady komunalne;
 odpady zawierające azbest;
 części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 zmieszane odpady budowlane (np. papa z wata szklaną i gruzem),
 opakowań po środkach ochrony roślin,

Mobilna Zbiórka Odpadów
Mobilna Zbiórka Odpadów sprzed posesji- termin zbiórki wyznaczony w harmonogramie odbioru
odpadów.
Podczas zbiórki odbierane będą odpady wielkogabarytowe m.in. meble, wózki, stolarka okienna,
drzwi, zabawki dużych rozmiarów,
Nie odbierane będą m.in. następujące rodzaje odpadów:
 zmieszane odpady komunalne;
 odpady zawierające azbest;
 części samochodowe (np. zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 opony,
 sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV/AGD).

