SEGREGACJA TO TWÓJ WKŁAD

WYSEGREGOWANE ODPADY

W CZYSTE ŚRODOWISKO

MOŻNA ZBIERAĆ (LUB ODDAWAĆ):

Nie od dziś wiadomo, że jednym z efektów współczesnego
stylu życia jest rosnąca z roku na rok ilość odpadów, jakie
każdy z nas „produkuje”. Wśród ogromnej ilości odpadów
znajdują się cenne surowce, które po wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych i zebraniu w odpowiednich
workach (pojemnikach) zostaną przetworzone w nowe produkty (np. z opakowań typu PET - kartony po sokach, mleku
- wytwarzana jest dzianina typu polar). Dodatkowo w odpadach komunalnych - nawet tych powstających w naszych gospodarstwach domowych - sporo jest odpadów niebezpiecznych, które mogą powodować skażenie lub zanieczyszczenie
środowiska przyrodniczego.
Wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych surowców wtórnych czy odpadów niebezpiecznych jest niczym
innym jak selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych
prowadzącym do zmniejszenia ilości odpadów przekazywanych na składowiska. Dla wielu Cieszyniaków segregacja
odpadów nie jest czymś nowym, stąd zasady selektywnej
zbiórki odpadów opisane w ulotce będą więc raczej przypomnieniem, pozwolą utwierdzić się, że nasze dotychczasowe
postępowanie z odpadami jest właściwe. Pozostałych mieszkańców, wciąż do selektywnej zbiórki nieprzekonanych, zachęcamy do uważnej lektury poniższych porad i… do rozpoczęcia segregacji odpadów.

↓

Wszelkie informacje na temat sytemu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn
można uzyskać:
→ w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Cieszynie pod numerem 33 4794 270 (-273);
→ na stronie internetowej pod adresem:
www.um.cieszyn.pl/smieci

• papier

• chemikalia

• metal

• zużyte baterie
i akumulatory

• tworzywa sztuczne

• zużyty sprzęt elektryczny

• szkło

i elektroniczny

• opakowania

• meble i inne odpady

wielomateriałowe

wielkogabarytowe

• odpady komunalne

• odpady budowlane

ulegające biodegradacji,

i rozbiórkowe

w tym odpady zielone

• zużyte

• przeterminowane leki

opony

1.

METALE
OPAKOWANIA

SZKŁO KOLOROWE

↓

→ w różnokolorowych workach, które są odbierane bezpośrednio z nieruchomości (lub z podwórek gospodarczych
w przypadku budownictwa wielolokalowego),

WIELOMATERIAŁOWE

• porcelany i ceramiki,
doniczek

↓

• żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych
i rtęciowych, reflektorów,
świetlówek

↓

CZYLI BIOODPADY

↓

TU NIE WRZUCAMY:
• zepsutej żywności,
resztek mięs, kości

• fajansu
• butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności

TU WRZUCAMY:

→ w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
przy ul. Motokrosowej,

PAMIĘTAJ:

TU NIE WRZUCAMY:

→ zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed
wrzuceniem do pojemnika,

TU WRZUCAMY:

→ wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,

• gazety i czasopisma

→ wybierając się na zakupy zabieraj ze sobą własne siatki
np. lniane, dzięki temu ograniczysz zużycie plastikowych
torebek a przynosząc do domu torby foliowe, warto wykorzystać je, np. jako worek na śmieci,

• worki papierowe

• zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego
papieru

• katalogi i reklamy

• papieru z folią

• zużyte zeszyty, książki

→ zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na
opakowaniu),

• koperty

• pieluch, artykułów
higienicznych

• tapet

• worków po cemencie

• kartony i tektury- książki
w miękkich okładkach
lub z usuniętymi twardymi okładkami

• papieru faksowego,
termicznego i przebitkowego
3.

• plastikowe opakowania
po żywności (np. po jogurtach serkach, kefirach,
margarynach)

• opakowań po olejach
spożywczych czy silnikowych, smarach

• plastikowe zakrętki

• styropianu

• folię i torebki z tworzyw
sztucznych

• gumy

SZKŁO BEZBARWNE

↓

TU NIE WRZUCAMY:
• porcelany i ceramiki,
doniczek

• puszek po farbach czy
baterie

• drobny złom żelazny
oraz drobny złom metali
kolorowych (np. zabawki,
narzędzia)

• opakowań po aerozolach,
lekach
• opakowań po środkach
chwasto czy owadobójczych

• odpady wielomateriałowe, kartony po sokach
i innych napojach, tzw.
tetrapakach

• sprzętu AGD
4.

• popiołu z kominka
lub pieca

• liście, gałęzie, zrębki,
ściętą trawę i tym
podobne

• szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego

TU WRZUCAMY:

• fajansu

• bezbarwne butelki i słoiki
szklane po napojach
i żywności

• ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb
samochodowych

• bezbarwne butelki po
napojach alkoholowych

• termometrów rtęciowych
strzykawek czy opakowań
po lekarstwach

• bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach
5.

• papierosów
• bardzo tłustych i mocno
solonych resztek jedzenia

• „fusy” z herbaty, kawy
• owoce

• żarówek, lamp neonowych fluorescencyjnych
i rtęciowych, reflektorów,
świetlówek

• butelek z jakąkolwiek
zawartością

• puszki po napojach, konserwach

• odchodów zwierzęcych,
piasku do kotów

TU WRZUCAMY:

TU NIE WRZUCAMY:
• butelek po olejach spożywczych i samochodowych

• resztek grejpfruta (niszczy
florę bakteryjną)

• termometrów rtęciowych
strzykawek czy opakowań
po lekarstwach

• szklane opakowania
po kosmetykach

• puste butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach czystości

• piasku, ziemi

• ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb
samochodowych

• butelki po napojach
alkoholowych

• puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe
po napojach (np. typu
PET)

→ w specjalistycznych pojemnikach na wybrane rodzaje odpadów, ustawionych np. w aptekach (na przeterminowane
lekarstwa), bądź w budynkach publicznych (na baterie),

2.

BIODEGRADACJI

• szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego

TU WRZUCAMY:

→ w różnokolorowych pojemnikach, np. typu dzwon, ustawionych na osiedlach lub w ogólnodostępnych punktach
miasta,

→ do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

ODPADY ULEGAJĄCE
TU NIE WRZUCAMY:

PAPIER

→ w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

PAMIĘTAJMY! Jednym z podstawowych założeń
nowego sytemu gospodarki odpadami komunalnymi jest selektywna zbiórka co najmniej następujących rodzajów odpadów:

TWORZYWA SZTUCZNE

Tego typu odpady można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie, w sposób
nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

Kompostować można:
→
→
→
→

liście,
patyki,
ścięta trawa,
odpady z warzyw
i chwasty,
→ suchy chleb,
→ wyroby piekarskie,

→
→
→
→

resztki posiłków,
ryby,
herbata, kawa,
skorupki i kartony
po jajkach,
→ serwetki papierowe,
→ owoce.
6.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

ZUŻYTY SPRZĘT

W NASZYCH ŚMIECIACH

ELEKTRYCZNY

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla
zdrowia ludzi i środowiska, dlatego należy postępować z nimi
bardzo ostrożnie i odpowiedzialnie.

Przykładowo do odpadów
niebezpiecznych można zaliczyć:
→ zużyte baterie, akumulatory itp.;
→ odpady zawierające rtęć (termometry, przełączniki,
lampy rtęciowe, w tym świetlówki);
→ pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach,
odpady zawierające oleje (filtry oleju, czyściwo, szlamy
zaolejone itp.), smary, środki do konserwacji metali itp.;
→ odczynniki chemiczne np. fotograficzne;
→ przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki;
→ odpady zawierające rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące;
→ środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich;
→ środki do konserwacji i ochrony drewna
oraz opakowania po nich;
→ pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych
środkach do dezynfekcji i dezynsekcji.

Odpady te nie powinny trafiać na wysypiska - podlegają one obowiązkowi selektywnego zbierania
i powinny zostać poddane odrębnej utylizacji.

SEGREGACJA TO TWÓJ WKŁAD
W CZYSTE ŚRODOWISKO!
PROJEKT GRAFICZNY: HUBERT TERESZKIEWICZ

7.

PAMIĘTAJ!

I ELEKTRONICZNY

↓

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
czyli np. przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne
sprzęty, zasilane na prąd lub na baterie/akumulatory.

PRZETERMINOWANE LEKI

Zużyte baterie należy wrzucać do odpowiednich pojemników zlokalizowanych, m.in. w szkołach, urzędach lub przekazać do mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych;
Sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, prowadzący punkt handlowy o powierzchni przekraczającej 25 m2, jest obowiązany do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych
akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego, czyli klienta poprzez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie
przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez możliwości
żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie (zgodnie z art. 48
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach)

PAMIĘTAJ!

↓

PAMIĘTAJ!

KAŻDY CIESZYNIAK WIE, ŻE

Na terenie Cieszyna stworzono szereg możliwości pozwalających na właściwe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, w postaci:
→ GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKIODPADÓW

Większość leków przez długi czas zachowuje aktywność
biologiczną (farmakologiczną), dlatego powinny być gromadzone selektywnie, a następnie unieszkodliwiane w spalarni
odpadów medycznych. Przeterminowane lub niewykorzystane leki powinny być oddawane do specjalnych pojemników
ustawionych w aptekach, skąd w bezpieczny sposób zostaną
przetransportowane do utylizacji.

NIEBEZPIECZNYCH (GPZON)
- punkt funkcjonuje przy ul Motokrosowej 27 w Cieszynie. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-13:30 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca
w godzinach 8:00-13:00.

SEGREGACJA
OPŁACA SIĘ!

→ MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

→ Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami w tym samym pojemniku;

POJEMNIKI NA ZUŻYTE BATERIE

→ Nie wyrzucaj zużytego sprzętu w lesie;

Poniżej zamieszczono wykaz ogólnodostępnych punktów,
w których każdy mieszkaniec może wrzucić zużyte baterie do
specjalnie przygotowanych pojemników:

→ Nie demontuj sprzętu samodzielnie, ponieważ zawiera wiele
substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
→ Sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć bezpłatnie stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju,
w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza
to, że np. starą pralkę można oddać w sklepie, w którym kupujemy nową.

ZUŻYTE BATERIE

PUNKT

ADRES

Urząd Miejski
w Cieszynie

ul. Rynek 1,
ul. Srebrna 2
ul. Kochanowskiego 14

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie

I AKUMLATORY

↓

ul. Bobrecka 29

Firma
Handlowo-Usługowa
Aleksandra Słupska

Zużyte lub uszkodzone baterie i akumlatory, ze względu na
zawarty w nich, np. ołów (niszczy czerwone krwinki i enzymy), kadm (prowadzi do zmian nowotworowych), rtęć (wywołuje zaburzenia widzenia i świadomości) i nikiel (wywołuje
zmiany nowotworowe), stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego.

ul. Rynek 3

Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest również na terenie większości szkół Gminy Cieszyn.
W tych punktach, zbiórka baterii odbywa się za
pośrednictwem uczniów szkół.

PAMIĘTAJ!
→ Nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;
→ Nie wolno wyrzucać leków w lasach;
→ Nie wolno umieścić leków w jednym pojemniku
wraz z innymi odpadami komunalnymi.
Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników – konfiskatorów znajdujących się w poniżej wymienionych aptekach, zlokalizowanych na terenie Cieszyna:

- odpady niebezpieczne odbierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. specjalistycznym samochodem, zgodnie z przyjętym harmonogramem:
• 23 stycznia 2013 r. • 20 lutego 2013 r. • 20 marca 2013 r.
• 17 kwietnia 2013 r. • 22 maja 2013 r. • 19 czerwca 2013 r.
W powyżej podanych terminach zbiórka odbywa się zarówno w wyznaczonych punktach na terenie miasta:
• 6:20 - 6:40 parking przy ul. Bielskiej pod Ubezpieczalnią
• 7:00 - 7:20 plac gospodarczy przy garażach
ul. Wąska 2-Tysiąclecia 2

APTEKA „MEDEA”
ul. Bielska 8

APTEKA „POD ZAMKIEM”
ul. Głęboka 62

APTEKA „NA BANOTÓWCE”
ul. Hallera 65

APTEKA „NA STARÓWCE”
ul. Mennicza 20

• 7:40 - 8:00 parking miejski z wjazdem od ul. Morcinka,
koło piekarni osiedlowej

APTEKA „DBAM O ZDROWIE”
ul. Bielska 37

APTEKA „GALEN”
ul. Liburnia 22

• 8:20 - 8:40 parking za budynkiem przy ul. Moniuszki 3

APTEKA „NA TRAKCIE”
ul. Szybińskiego 1

APTEKA „CENTRUM”
ul. Filasiewicza 3a

APTEKA „MEDYK”
ul. Kolejowa 20

APTEKA „MEDEA 3”
ul. Frysztacka 20

jak również od godz. 10:00-13:00 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu. Bliższe informacje można uzyskać pod
numerem tel. 33 479 41 22 lub 33 479 41 33).

APTEKA „U MIŁOSIERNYCH”
Plac Londzina 1

APTEKA „FARMA ROSA”
ul. Bobrecka 27

APTEKA „MEDIQ”
ul. Rynek 6

APTEKA „MEDEA 2”
ul. Limanowskiego 9/1

→ POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI

ZLOKALIZOWANYCH W APTEKACH
NA TERENIE CIESZYNA
→ POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W KATOWICACH

TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI NIE STANOWIĄ OFICJALNEGO STANOWISKA
ORGANÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W KATOWICACH

8.

9.

10.

11.

