
  Szanowni mieszkańcy, właściciele nieruchomości

Zmieniające  się  przepisy  wymagają  na  właścicielach  nieruchomości  aktywne  włączanie  się  w  proces 
segregacji odpadów. Mając na uwadze pogarszający się stan środowiska, pragnę zaapelować do Państwa o jeszcze 
większą troskę o nasze środowisko naturalne. Niepokojące są przykłady, że pomimo dobrze zorganizowanego 
odbioru  odpadów  komunalnych,  nadal  powstają  dzikie  wysypiska.  A przecież  każdemu  z  nas  przyjemniej  
i  bezpieczniej  żyje  się  w  czystości.  Zadbajmy o  własne  podwórko,  a  terenów wspólnych  nie  traktujmy jak 
niczyich. Pamiętajmy, że oddawanie odpadów posegregowanych jest w większości korzystniejsze ekonomicznie 
niż odbiór odpadów zmieszanych. Nie jesteśmy w stanie całkowicie zapobiec powstawaniu odpadów, dlatego 
zacznijmy je segregować. Pamiętajmy, że odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.

Z uwagi  na  nieświadomość mieszkańców co  do form pozbywania  się  poszczególnych  grup odpadów 
komunalnych, przedstawiam wymagania w zakresie postępowania z poszczególnymi odpadami:

1. ulegające biodegradacji: (odpady kuchenne, odpady zielone z ogródków, papier i tektura, drewno, 
odzież z włókien naturalnych)
-  zapobieganie  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczać  ich  ilość  i  ich  negatywne  oddziaływanie  
na środowisko 
- zagospodarowywanie w ogródkach przez kompostowanie, przez karmienie zwierząt i przez spalanie. 

2. zużyte baterie i zużyte akumulatory:
- zakazuje się umieszczania zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym 
pojemniku
-  zakazuje  ich  unieszkodliwiania  poprzez  składowanie  na  składowisku  odpadów  lub  termiczne 
przekształcanie.
-  zużyte  baterie  małogabarytowe  można  pozostawić  w  szkołach  oraz  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  
w specjalnych pojemnikach

3. zużyte opony:
-  zakazuje  się  składowania  opon  i  ich  części,  z  wyłączeniem  opon  rowerowych  i  opon  o  średnicy 
zewnętrznej większej niż 1.400 mm
- przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca 

4. azbest:
- zabrania się wprowadzania do obrotu i ponownego wykorzystania,
-substancje te powinny być wykorzystywane, eliminowane i przemieszczane z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności. 
- wykorzystywane substancje zawierające azbest  powinny podlegać stopniowej eliminacji

5. odpady wielkogabarytowe:
- przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca 

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- użytkownicy sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych są zobowiązani do oddania zużytego 
sprzętu podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt
- zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
-  kupujący sprzęt  do  gospodarstw  domowych  może  nieodpłatnie  zostawić  zużyty  sprzęt  w  ilości  nie 
większej niż kupowany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest takiego samego rodzaju
-  przekazać  podmiotom  posiadającym  zezwolenie  na  odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy 
Słupca,
-  nieodpłatnie pozostawić w specjalnym  pojemniku ustawionym w podwórzu przy Urzędzie Gminy  
w godzinach 7:00-15:30,

7. pojazdy wycofane z eksploatacji:
-  należy  przekazać  wyłącznie  do  przedsiębiorcy  prowadzącego  stacje  demontażu  lub  przedsiębiorcy 
prowadzącego punkt zbierania pojazdów

8. oleje  odpadowe:
-powinny być w pierwszej  kolejności poddawane odzyskowi przez regenerację,  rozumianą jako każdy 
proces,  w  którym  oleje  bazowe  mogą  być  produkowane  przez  rafinowanie  olejów  odpadowych,  
a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych 
olejach,
- jeżeli nie ma możliwości regeneracji, należy poddać je odzyskowi, 
- brak możliwości poddania odzyskowi- dopuszcza ich unieszkodliwienie
- zakazuje się mieszania olejów z innymi odpadami niebezpiecznymi



- zakazuje się zrzutu olejów opadowych do wód, do gleby lub do ziemi
9. odpady  medyczne i weterynaryjne:

-  w  pierwszej  kolejności  odpady  te  powinny  być  poddawane  odzyskowi  lub  unieszkodliwianiu   
w miejscu ich powstawania 
- przeterminowane leki można pozostawić w aptekach posiadających specjalne pojemniki 

10. odpady zawierające PCB/PCT:
-zakazuje  się  odzysku  PCB,  odpady  zawierające  PCB  mogą  być  poddane  odzyskowi  lub 
unieszkodliwieniu tylko i wyłącznie po usunięciu PCB,
- PCB powinno być unieszkodliwiane poprzez spalanie w spalarniach odpadów,
- zakazuje się wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania PCB,
-substancje  te  powinny  być  wykorzystywane,  przemieszczane  i  eliminowane  przy  zachowaniu 
szczególnych środków ostrożności, 
- substancje te podlegać powinny sukcesywnej eliminacji,

11. środki chemiczne:
- miejsca sprzedaży środków chemicznych zobowiązane są do odbioru po nich opakowań,

12. złom:
- odbierany jest przez punkty skupu złomu

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

DO POJEMNIKÓW I WORKÓW 
WRZUCAMY:

DO POJEMNIKÓW I WORKÓW  
NIE WRZUCAMY:

PAPIER - gazety,  
- książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi 
twardymi,
- czasopisma, katalogi,
- papier szkolny i biurowy,
- pudełka kartonowe i tekturowe,
- tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie,
opakowania wielomateriałowe typu tetra pak (kartony 
po płynnej żywności)- powinny być opróżnione 

- opakowań z żywnością,
- lakierowanego lub foliowanego lakieru z papieru  
z folderów reklamowych,
- tapet, worków po cemencie,
- kalki, papieru termicznego i faksowego,
- artykułów i papierów higienicznych,
- zatłuszczonego papieru,

SZKŁO - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
- szklane opakowania po kosmetykach

- szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe),
- szkła okularowego,
- szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
- ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek, 
talerzy,
- żarówek, świetlówek, kineskopów,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych 
z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

TWORZYWA 
SZTUCZNE 
I METALE

- puste butelki plastikowe po różnych napojach,
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach 
czystości,
- plastikowe opakowania po żywności, folie i torebki 
z tworzyw sztucznych, reklamówki, zakrętki,
- plastikowe koszyki po owocach,
czyste kanistry plastikowe,
- opakowania stalowe i aluminiowe, tj. puszki po 
napojach, puszki po konserwach, metale kolorowe, 
kapsle,
- inne elementy metalowe,

- opakowań po lekach,
- opakowań i butelek po olejach, smarach, puszek 
i pojemników po farbach i lakierach,
- opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
- zabawek, 
- sprzętu AGD,
- styropianu,
- opakowań po areozolach,
- puszek po farbach,
- baterii,
- butelek po płynach chłodniczych,
- pojemników po wyrobach garmażerskich,

Segregacja:
– zmniejsza emisję gazów cieplarnianych
– oszczędza energię oraz zapobiega zanieczyszczeniom
– znacznie zmniejsza ilość odpadów wywożonych na składowiska
– korzystając z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zmniejszasz masę i koszty wywozu odpadów z własnego 

gospodarstwa domowego
PAMIĘTAJ: SEGREGUJESZ- ZYSKUJESZ!!!

Wójt Gminy Słupca- Grażyna Kazuś


