System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wąchock
Z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Wąchock przejęła gospodarowanie odpadami komunalnymi
pochodzącymi z wszystkich nieruchomości zamieszkałych, a właściciele tych nieruchomości ponoszą
opłatę na rzecz gminy, za odebranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność
gospodarczą, właściciele działek letniskowych), właściciele tych nieruchomości mają obowiązek
zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bezpośrednio z uprawnionym
przedsiębiorcą.
Na terenie Gminy Wąchock ustalony został system selektywnej zbiórki odpadów „u źródła" na
posesji, przy wykorzystaniu pojemników i worków, tj.:
 Odpady zmieszane odbierane będą w pojemnikach, które w celu ich identyfikacji, należy
oznaczyć numerem posesji. Odpady te będą odbierane z częstotliwością: w miesiącach kwiecień –
październik 2 razy w miesiącu, w miesiącach listopad – marzec 1 raz w miesiącu.
 Częstotliwość odbioru pozostałych odpadów komunalnych ustalono:
- jeden raz w miesiącu – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier,
tektura;
- jeden raz na dwa miesiące – szkło.
Mieszkańcy są zobowiązani prowadzić selektywne zbieranie odpadów z podziałem na:
 Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (worek w kolorze żółtym).
 Opakowania szklane (worek w kolorze zielonym).
 Papier i tektura (worek w kolorze niebieskim).
 Odpady komunalne takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne, odbierane będą sprzed posesji, tzw.
„wystawka” 1 raz w roku - odpady wielkogabarytowe: stoły, kanapy, szafy, łóżka, krzesła, sofy,
dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
opony samochodowe itp. UWAGA! Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ wszelkiego
rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty,
wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
kompletne nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telewizory, sprzęt
audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne sprzęty elektryczne i elektroniczne, świetlówki i żarówki
energooszczędne; odpady niebezpieczne: baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy
fluorescencyjne, termometry zawierające rtęć, pozostałości farb, tuszy, lakierów, żywic, lepiszczy,
aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowań po tych środkach, pozostałości środków chemii
gospodarczej zawierającej substancje niebezpieczne, przeterminowane lekarstwa, środki do
impregnacji drewna, oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, w tym opakowania po tych środkach.
 Przeterminowane leki można oddać w Ośrodku Zdrowia w Wąchocku i Ośrodku Zdrowia
w Parszowie, w których ustawione są pojemniki na zbiórkę tych odpadów.
 Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można oddać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Wąchocku oraz w szkołach, w których ustawione są pojemniki na zbiórkę tych odpadów.
 Odpady zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w m.
Wąchock, ul. Błonie 24, w każdy poniedziałek w godz. 800 – 1600. Posegregowane odpady
dostarczane są do PSZOK przez mieszkańców we własnym zakresie - gmina nie zapewnia
transportu tych odpadów:
 odpady komunalne pochodzące z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców we
własnym zakresie (odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów
niebezpiecznych – m.in. gruz, płytki ceramiczne, części budowlane i sanitarne, szkło okienne),
 odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie),
 szkło opakowaniowe,
 opakowania z tworzyw sztucznych,
 przeterminowane leki i chemikalia,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 zużyte opony.
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostarczone są indywidualnie
mieszkańcom oraz zamieszczone na stornie internetowej www.wachock.pl

wszystkim

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Wąchocku - pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 41 27 36 133.

Rodzaj pojemnika/worka

Co wrzucamy?






opakowania wielomateriałowe
Zanim wrzucisz do worka
(KOLOR ŻÓŁTY):

 usuń resztki produktów
 zgnieć opakowanie








otwarte i zgniecione plastikowe
butelki po napojach typu PET,
opakowania po chemii gospodarczej
(płynach do prania, płukania, mycia,
szamponach, mydłach w płynie, itp),
pojemniki po artykułach sypkich,
folie opakowaniowe, worki i torebki
foliowe, reklamówki,
taśmy, sznurki, linki z tworzyw
sztucznych,
kawałki rur lub złączek PCV, PET,
metale (puszki Al, Fe, opakowania
po konserwach, napojach itp.),
drobny złom żelazny, metale
kolorowe, gwoździe, śrubki, wiertła
suche opakowania typu Tetra Pak
(wykonane z co najmniej dwóch
surowców: papier + folia, plastik +
metal) np. kartony po mleku,
napojach, sokach,
opakowania po kosmetykach
w aerozolu.

Czego wrzucać nie wolno!














Zanim wyrzucisz do worka
(KOLOR ZIELONY):
 usuń resztki produktów
 usuń kapsle, korki, zakrętki













Zanim wrzucisz do worka
(KOLOR NIEBIESKI):
 usuń resztki produktów
 kartony, torebki złóż na płasko
lub wypełnij papierem

czyste opakowania ze szkła białego,
zielonego, brązowego, tj. butelki,
słoiki, szklanki, kieliszki, wazony,
itp.,
stłuczkę szklaną wolną od
zanieczyszczeń metalami
i tworzywami,
szklane opakowania po
kosmetykach bez zanieczyszczeń
metalowych i plastikowych.







gazety, czasopisma, ulotki
reklamowe,
papier do pisania, książki, zeszyty,
torebki papierowe,
tekturę,
pudła z tektury,
inne opakowania tekturowe.
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pojemników z zawartością,
tworzyw piankowych
i styropianu,
puszek i opakowań
zabrudzonych środkami
chemicznymi (np. farbami,
lakierami, olejami),
pojemników po nawozach
i środkach ochrony roślin,
kabli,
baterii,
pampersów.

butelek i słoików
z zawartością,
ceramiki (porcelany, fajansu,
naczyń typu arko, talerzy,
doniczek),
szkła żaroodpornego,
szkła z okularów ,
szkła budowlanego
(okiennego, zbrojonego),
szyb samochodowych,
luster, kryształów, ozdób
choinkowych,
żarówek, świetlówek, lamp.

zabrudzonego lub mokrego
papieru,
zanieczyszczonych opakowań
po materiałach budowlanych,
np. cemencie, gipsie, kleju, itp.
papierów higienicznych,
pampersów.

