
UWAGA!!! NOWE ZASADY SGREGACJI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R.
     

   TU WRZUCAMY: 

   - plastikowe miski,  wiadra, doniczki, opakowania  

     po żywności, kosmetykach i środkach czystości  

   - foliowe woreczki i reklamówki 

   - folię opakowaniową 

   - opakowania po wędlinach,  owocach i warzywach 

   - puszki po napojach i żywności 

   - kapsle, zakrętki, tubki 

   - drobny złom żelazny, metale kolorowe 

   - folię aluminiową, opakowania po chipsach, kawie 

itp., wieczka po jogurtach, serkach 

   - metalowe opakowania po kosmetykach i art. 

spożywczych 

   - kartony po mleku i napojach 
 

  TU NIE WRZUCAMY: 

   - zabrudzonych opakowań po olejach silnikowych, 

smarach i płynach chłodniczych 

   - zabrudzonych opakowań po medykamentach, 

farbach i lakierach oraz środkach ochrony roślin, 

   - styropianu, sidingu i innych materiałów 

budowlanych 

   - baterii i akumulatorów 

TU WRZUCAMY: 

-  butelki, słoiki i pojemniki 

z bezbarwnego  

i kolorowego szkła 

-  szklane opakowania po 

kosmetykach 
 

 

 

 

 

 

TU NIE WRZUCAMY: 

- luster, szyb okiennych  

i samochodowych,  

- ceramiki, porcelany, 

naczyń żaroodpornych, 

zniczy, doniczek 

- żarówek, lamp 

neonowych i reflektorów 

- ekranów i lamp 

telewizyjnych 

- szkła okularowego 

TU WRZUCAMY: 

-  gazety, czasopisma, 

ulotki, katalogi, zeszyty, 

książki 

-  papier szkolny, biurowy, 

pakowy 

-  tekturę i kartony, torby  

i worki papierowe 
 

 

 

 

TU NIE WRZUCAMY: 

- odpadów higienicznych 

np. ręczników 

papierowych, zużytych 

chusteczek higienicznych 

- kartonów po mleku  

i napojach 

- papierowych worków po 

nawozach i materiałach 

budowlanych 

- tapet 

TU WRZUCAMY: 

- pozostałości warzyw  

  i owoców 

- fusy po kawie i herbacie  

 - odpady kuchenne  

i   spożywcze 

- odpady z pielęgnacji   

ogrodów i trawników, tj. 

skoszona trwa, liście, 

drobne gałęzie, trociny, 

kora drzew 
 

TU NIE WRZUCAMY: 

- ziemi i kamieni 

- popiołu 

- drewna impregnowanego 

- kości i odchodów zwierząt 

TU WRZUCAMY: 

 -  pozostałe odpady, nie         

kwalifikujące się do  

segregacji i nie będące  

odpadem niebezpiecznym 

np.: 

- art. higieniczne  

- pampersy 

- obuwie, odzież 

- art.piśmiennicze, biurowe 

- płyty CD, DVD 

- popiół 
TU NIE WRZUCAMY: 

- przeterminowanych  

  leków i chemikaliów 

- zużytego sprzętu 

elektronicznego, RTV, 

AGD 

- zużytych baterii  

i akumulatorów 

- odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, w tym 

styropianu budowlanego 

DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI   

ODPADÓW (PSZOK) PRZYWIEŹĆ MOŻNA: 
 - meble i inne odpady wielkogabarytowe 

 - odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym styropian 

 - opakowania po smarach, farbach, lakierach oraz 

środkach ochrony roślin z zawartością 

 - szyby okienne i samochodowe, lustra 

 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD 

 - zużyte opony 

 - odpady zielone  

   PSZOK znajduje się przy Oczyszczali Ścieków  

w Przedmieściu Czudeckim i jest czynny:  

 

   w poniedziałki w godz. 14.00-15.00 oraz  

   w piątki w godz. 8.00- 10.00 

 

   po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu 

terminu odbioru z pracownikiem Urzędu Gminy Czudec, 
tel. 17 7172148 

   

Przeterminowane leki wrzucamy do specjalnych 

pojemników w aptekach na terenie gminy. 

 

Zużyte baterie wrzucamy do specjalnych pojemników  

w szkołach oraz Urzędzie Gminy Czudec 
 

Świetlówki i żarówki energooszczędne wrzucamy 

do  pojemników w Urzędzie Gminy Czudec,  

przy stacji paliw IMPERIUM we Wyżnem oraz 

 w  sklepie GS PSTRĄGOWIAK w Pstrągowej. 



 

SEGREGUJMY ODPADY, 
    CHROŃMY ŚRODOWISKO, PŁAĆMY MNIEJ! 

 

Jednym z najpowszechniejszych mitów na temat 
segregacji śmieci jest przekonanie, że posegregowane 
odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, 
więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to 
nie prawda! Nowoczesne pojazdy przewożące odpady, mają 
zazwyczaj oddzielne komory, do których trafiają 
poszczególne frakcje odpadów. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest odbieranie każdego typu odpadów przez 
inną śmieciarkę. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gminy są 
zobowiązane do ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
oraz do osiągnięcia wyznaczonych poziomów recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia odpadów 
komunalnych takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne i 
szkło oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane  
i rozbiórkowe.  

Nie osiągnięcie wskazanych prawem poziomów odzysku, 
skutkować będzie nałożeniem na gminę kar, co przełoży się 
na zwiększenie kosztów funkcjonowania gminnego systemu 
gospodarowania odpadami, a w efekcie końcowym na 
podniesienie wysokości opłaty dla mieszkańców. 

 

Innym problemem związanym z gospodarką odpadami 
jest spalanie odpadów w domowych piecach.  Proceder ten 
trwa cały rok, jednak nasila się w okresie jesienno-zimowym. 
Wtedy też znacznie pogarsza się jakość otaczającego nas 
powietrza, a odpowiedzialność za taki stan ponoszą 
mieszkańcy przekonani, że w ten sposób zaoszczędzą. 
Jednak jest to mylne przekonanie. Spalanie śmieci w naszych 
domowych piecach niszczy przewody kominowe, co w 
konsekwencji grozi pożarem, powoduje skażenie powietrza, 
wody i gleby narażając jednocześnie zdrowie naszych 
bliskich, znajomych czy sąsiadów. Dodatkowo może stać się 
bardzo kosztowne, gdyż grozi za to wysoka grzywna. 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY 
ZALEŻY OD CIEBIE! 

 
        Ilość wytworzonych przez mieszkańców wszystkich 
odpadów komunalnych corocznie dynamicznie wzrasta, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości oddanych odpadów 
segregowanych. 

 
          W roku 2014 odpady segregowane stanowiły ponad  
36 % wszystkich odpadów komunalnych co oznacza, że 
odpadów zmieszanych oddano ok. 1,7 razy więcej niż 
segregowanych. W roku 2016 odpady segregowane 
stanowiły już tylko ok. 27% strumienia odpadów 
komunalnych, przy czym odpadów zmieszanych oddano 
prawie 2,7 razy więcej niż segregowanych. 

Ponieważ koszt oddania 1 Mg (tony) odpadów 
zmieszanych jest ponad dwukrotnie większy niż cena 
odebrania przez firmę tej samej ilości odpadów 
wysegregowanych, wnioski nasuwają się same: 
 
 brak należytej segregacji spowoduje podniesienie 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
 
 koszty niedokładnej segregacji odpadów poniosą 

wszyscy - nasza rodzina, znajomi i sąsiedzi, którym  
z pewnością zależy na oszczędności i którzy zgodnie ze 
złożoną deklaracją uczciwie segregują odpady 

 
 zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów 

roślinnych, zredukuje strumień odpadów 
komunalnych, co wymiernie przełoży się na koszty 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

 
 ograniczenie ilości opakowań, które kupujemy wraz  

z produktem, wybieranie produktów w opakowaniach 
zwrotnych, również jest sposobem na zmniejszenie 
ilości oddawanych odpadów 

 
       
 

 

JAK SEGREGACJA ODPADÓW  
PRZEKŁADA SIĘ NA WYMIERNE KORZYŚCI  

DLA NAS WSZYSTKICH: 
 

 Tona zgromadzonej makulatury dostarcza tyle 
surowca, co 17 drzew. Z kolei jedno drzewo produkuje 
w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób 
 

 Ze 100 ton makulatury można wytworzyć aż 30 ton 
papieru. Z surowca pozyskiwanego w wyniku 
recyklingu makulatury produkowane są kartony, teczki, 
zeszyty szkolne itd. 

 
 Szkło przetapiać można nieskończoną ilość razy. Tona 

szkła dostarcza surowca do wytworzenia ok. 3300 
butelek półlitrowych. 

 
 Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko 1 słoik, to 

na polskie wysypiska trafi rocznie 10 000 ton szkła.  
Z odzyskanej stłuczki można wyprodukować nowe 
butelki, włókna izolacyjne, watę szklaną i wiele innych 
produktów.  

 
 Tona butelek typu PET w zupełności wystarcza, aby 

wyprodukować około 100 polarów, z kolei tona zużytej 
folii pozwoli na wyprodukowanie aż 55 550 toreb na 
zakupy.  

 
 Uzyskane z butelek włókno poliestrowe jest też 

znakomite do wyrobu plecaków, namiotów, butów, 
rajstop itp.  

 
 Recykling jednej zaledwie torby z plastiku pozwala na 

zaoszczędzenie energii umożliwiającej świecenie 
żarówki (60W) przez mniej więcej 10 minut. 

 
 Aluminiowe puszki można powtórnie przetworzyć oraz 

wykorzystać nieskończenie wiele razy.  
 

 Przetworzenie jednej puszki z aluminium oznacza 
oszczędność energii, która z powodzeniem wystarczy 
do zasilania telewizora nawet przez trzy godziny. Z 600 
puszek aluminiowych można zrobić rower, a z 3 puszek 
- oprawki do okularów. 

Liczby mówią same za siebie.   Segregacja odpadów naprawdę się opłaca! 


