ZCG MG-6

To trzeba wiedzieć

SEGREGACJA

Mieszkańcy wszystkich gmin tworzących Związek Celowy Gmin MG-6 mają możliwość nieodpłatnego (w ramach
ponoszonej opłaty) przekazywania odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK). PSZOK umożliwia mieszkańcom łatwe pozbywanie się odpadów komunalnych, czyli
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

NA

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK

PAMIĘTAJ!
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddawać
niemal wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, z wyjątkiem odpadów
zmieszanych i pozostałych po segregacji.

PSZOK przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. czynny jest przez cały rok z wyjątkiem niedziel
i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:

poniedziałek - piątek 7:00 - 18.00, sobota 7:00 - 14:00.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości
zamieszkałej jest złożenie deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od wystąpienia
następujących zdarzeń:
• zamieszkania pierwszego mieszkańca
w nieruchomości,
• zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość
(wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca,
narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
• zmiany sposobu gromadzenia odpadów
(selektywny/nieselektywny).

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
nową deklarację lub korektę deklaracji złożonej
wcześniej właściciel/ zarządca zobowiązany
jest złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia
następujących zdarzeń:
• rozpoczęcia działalności gospodarczej
w nieruchomości lub powstania pierwszych
odpadów komunalnych,
• zamknięcia działalności,
• konieczności zmiany liczby lub rodzaju
pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych,
• zmiany sposobu gromadzenia odpadów
(selektywny/nieselektywny).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)
przyjmowany jest bezpłatnie od mieszkańców
Związku Celowego Gmin MG-6 w punkcie
zbiórki zlokalizowanym przy ul. Teatralnej 49
w Gorzowie Wlkp., który jest czynny całą dobę
7 dni w tygodniu.
Więcej informacji znajdziesz
na stronie

www.zcg.net.pl
pod numerem telefonu

95 728 71 02

ZOBACZ WIĘCEJ

pisząc na adres

bok@zcg.net.pl
oraz

w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6
ul. Warszawska 6, lok. nr 106
66-400 Gorzów Wlkp.

(

Sekretariat – 95 72 87 101
Biuro Obsługi Klienta – 95 72 87 102
Referat Gospodarki Odpadami – 95 72 87 105

ZCG MG-6

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw
sztucznych

siatki i torby z tworzyw
sztucznych

opakowania po
produktach spożywczych

Metale i opakowania
wielomateriałowe

puszki po konserwach,
metalowe opakowania

Papier i opakowania
z papieru/tektury

Opakowania
szklane

Odpady ulegające
biodegradacji

skoszona trawa

gazety
butelki szklane
po napojach i żywności

metalowe zakrętki,
korki i kapsle

plas�kowe opakowania
po chemii gospodarczej
i kosmetykach

szkło stołowe, kryształy,
fajans i porcelana

Odpady
wielkogabarytowe

resztki mięsa i kości
sprzęt RTV i AGD

meble

Odpady
niebezpieczne

baterie i akumulatory
(specjalny pojemnik)

resztki ryb i owoców morza

gałązki krzewów
słoiki szklane
po napojach i żywności
rośliny doniczkowe
i kwiaty

papier szkolny i biurowy

karton i tektura

szklane opakowania
po kosmetykach

kwiaty ogrodowe

resztki kuchenne

drobny sprzęt AGD

pieluchy, podpaski,
chusteczki higieniczne
zużyte ręczniki papierowe
i serwetki
znicze z zawartością wosku,
resztki świec

materace, kołdry i poduszki

przeterminowane leki

(zbierane są do specjalnych
pojemników w aptekach)

dywany, chodniki

torebki z herbatą,
ﬁltry do kawy

zużyte oleje i smary

sprzęt komputerowy
opony samochodów
osobowych
telefony komórkowe

farby, lakiery i kleje

niedopałki papierosów
obierki, skórki, ogryzki,
zgniłe owoce

opakowania Tetra Pak
np. po napojach i mleku
rolki papieru i gilzy

plas�kowe doniczki

skorupki jaj

opakowania po kawie,
słodyczach, chipsach itp.

Odpady opakowaniowe
powinny być opróżnione
z zawartości i zgniecione.

ścinki papierowe,
worki papierowe

Opakowania kartonowe
powinny być złożone.
Papier powinien być
suchy i niezatłuszczony.

łupiny orzechów

Opakowania szklane
powinny być opróżnione
z zawartości
i pozbawione nakrętek.

Odpady zielone powinny
być tak rozdrobnione,
aby mieściły się w
pojemniku lub worku.

zimny popiół
(także z grilla)

odchody zwierząt

zabrudzony i tłusty papier

zniszczona odzież,
tekstylia i buty

Do pojemnika na odpady
pozostałe po segregacji
powinno traﬁć tylko to,
czego nie uda się
wysegregować w celu
odzysku lub recyklingu.

Zabudowa
jednorodzinna

kable i przewody elektryczne

butelek i pojemników po olejach
i smarach, zabawek wielomateriałowych, butelek i pojemników z zawartością, baterii, puszek po farbach,
opakowań po aerozolach.

papieru lakierowanego lub foliowanego, papieru zatłuszczonego, silnie
zabrudzonego, tapet, worków po
cemencie, kalki, papieru termicznego
(np. paragonów).

szyb, lustrer, szyb samochodowych,
szkła okularowego, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany, ceramiki, fajansu, żarówek,
świetlówek, kineskopów, opakowań
po lekach i środkach chemicznych.

ziemi, popiołów, gruzu, płynnych odpadów kuchennych, resztek kuchennych, torebek z herbatą, woreczków
foliowych po kaszy i ryżu, ryb, kości,
mięsa, wędlin, papieru i odchodów
zwierzęcych.

przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, żarówek i innych źródeł światła, mebli i
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
innych odpadów zbieranych selektywnie.

duże lustra
substancje chemiczne

zabawki elektroniczne
i elektryczne

odpady budowlane
i rozbiórkowe

żarówki, świetlówki
(specjalny pojemnik)

Wskazane powyżej odpady dostarczaj nieodpłatnie
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Odpady oznaczone

możesz przekazać również podczas mobilnych zbiórek.

Odpady oznaczone możesz także umieszczać w oznakowanych specjalnych
pojemnikach jeśli są dostępne.

MOBILNA
ZBIÓRKA

Zabudowa
wielorodzinna

NIE
WRZUCAMY

ZSEE

(sprzęt elektroniczny
i elektryczny)

tubki po pastach
książki i zeszyty
(bez foliowanych okładek)

puszki po napojach

Odpady pozostałe po segregacji

liście

opakowania z folii
aluminiowej

styropian i folie
opakowaniowe

NA

G

czasopisma, katalogi

plas�kowe butelki, baniaki

SEGREGACJA

PSZOK

SPECJALNY
POJEMNIK

Adres PSZOK

ul. Małyszyńska 180 w Gorzowie Wlkp.
Więcej informacji na stronie www.zcg.net.pl

