JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE
PAPIER
Należy wrzucać: opakowania z papieru; karton; tekturę (także falistą); katalogi; ulotki; prospekty; gazety i czasopisma; papier szkolny i biurowy;
zadrukowane kartki; zeszyty i książki; papier pakowy; torby i worki papierowe.
Nie należy wrzucać: zużytych ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych; papieru lakierowanego i powleczonego folią; papieru
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego; kartonów po mleku i napojach; papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych; tapet; pieluch i innych materiałów higienicznych; zatłuszczonych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać: opróżnione, odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach i sokach; nakrętki; plastikowe opakowania po produktach
spożywczych; opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach); opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania) i kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów); opakowania po aerozolach; plastikowe torby, worki i reklamówki; aluminiowe puszki po napojach i sokach; puszki
po konserwach; metale kolorowe; kapsle; zakrętki od słoików.
Nie należy wrzucać: butelek i pojemników z zawartością; dużych plastikowych zabawek (PSZOK); opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych;
opakowań po olejach silnikowych; części samochodowych; zużytych baterii i akumulatorów; puszek i pojemników po farbach i lakierach.

SZKŁO
Należy wrzucać: opróżnione butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych); szklane
opakowania po kosmetykach np. perfumach.
Nie należy wrzucać: ceramiki; doniczek; porcelany; fajansu; kryształów; szkła okularowego; szkła żaroodpornego; zniczy z zawartością wosku;
żarówek i świetlówek; reflektorów; opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych; luster; szyb okiennych i zbrojonych; monitorów
i lamp telewizyjnych; termometrów i strzykawek.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: zużyte meble; wykładziny; dywany; materace; odbiorniki telewizyjne; monitory; chłodziarki;
zamrażarki; zmywarki; pralki i inne urządzenia RTV i AGD.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy: farb, lakierów, klejów, olejów, smarów, środków ochrony roślin oraz opakowań po tych
odpadach; odpadów ogrodowych (gałęzi, liści, trawy); zużytych opon; foli kiszonkarskiej; rowerów; kosiarek oraz odpadów pochodzących z
remontów (gruzu budowlanego, stolarki okiennej i drzwiowej, paneli, płytek ceramicznych, wanien, umywalek, muszli toaletowych, spłuczek,
sedesów, grzejników, rolet).
Uwaga: odpady wielkogabarytowe należy wystawić bezpośrednio przed swoją posesję tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych,
najpóźniej do godziny 08:00 w dniu wyznaczonym do odbioru (odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane).
BIOODPADY
Należy wrzucać: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki); drobne gałęzie drzew i krzewów; skoszoną trawę; liście; kwiaty; trociny i korę
drzew; niezaimpregnowane drewno; resztki jedzenia.
Nie należy wrzucać: kości zwierząt; oleju jadalnego; odchodów zwierząt; popiołu z węgla kamiennego; leków; drewna impregnowanego; płyt
wiórowych i pilśniowych MDF; ziemi i kamieni; innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Uwaga: bioodpady należy umieścić w pojemniku lub worku (odpady złożone luzem nie będą odbierane).
ODPADY ZMIESZANE
Należy wrzucać: odpady których nie możemy zaklasyfikować do żadnej z grup odpadów zbieranych selektywnie np. pieluchy; waciki; zużyte
ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne; papier lakierowany i powleczony folią; papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony; zimny
popiół; papierosy; zepsuta żywność; resztki mięsa i kości; styropian po sprzęcie RTV i AGD.
Nie należy wrzucać: resztek jedzenia w płynie; odpadów budowlano-remontowych; leków i termometrów; baterii; zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Do PSZOK-u można bezpłatnie oddać następujące odpady: odpadowy toner drukarski (bez substancji niebezpiecznych); syntetyczne oleje
hydrauliczne; opakowania z papieru i tektury; opakowania z tworzyw sztucznych; opakowania z drewna; opakowania z metalu; opakowania
wielomateriałowe; opakowania ze szkła; opakowania z tekstyliów; odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów; gruz ceglany;
papier i tekturę; szkło; bioodpady (odpady z pielęgnacji terenów zielonych); odzież; tekstylia; lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć; urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory); leki (z wyłączeniem leków cytotoksycznych i cytostatycznych);
baterie i akumulatory; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; drewno; tworzywa sztuczne; metale; glebę i ziemię (w tym kamienie);
odpady wielkogabarytowe; zużyte opony (opony samochodowe o średnicy do 56 cm); magnetyczne i optyczne nośniki informacji; syntetyczne
oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe; odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i
strzykawki).
Uwaga: PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie (naprzeciw oczyszczalni ścieków). Od 1 lipca 2020 r. PSZOK czynny będzie
od środy do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.
Szczegółowe informacje na temat segregacji odpadów uzyskają Państwo pod numerem telefonu 77/4190 346 lub
wysyłając maila z pytaniem na adres gospodarka.odpadami@namyslow.eu

Tu oddasz przeterminowane leki
Mieszkańcy gminy Namysłów mogą bezpłatnie oddawać przeterminowane leki w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie,
w godzinach otwarcia punktu tj.:
•
•

od środy do piątku w godz. od 9.00 do 17.00,
w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

