SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni Mieszkańcy !
Od 1 lipca 2017 r. na terenie Gminy Zambrów
obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych opisane poniżej:
1. Do jednego z dwóch pojemników, w które zostaną wyposażone
gospodarstwa domowe wrzucamy: odpady komunalne zmieszane.
Wrzucamy: wszystko czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników/worków,
a co nie jest odpadem niebezpiecznym.
Nie wrzucamy: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektrycznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, popiołu
i żużlu z palenisk domowych.
2.

Drugi pojemnik przeznaczony jest na surowce wtórne tj. szkło
opakowaniowe.
Wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania
po kosmetykach.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, doniczek, szkła okularowego i żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, luster i szyb.

3.

Trzecia grupa odbierana w workach koloru żółtego to: opakowania
z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i drobny metal.
Wrzucamy: butelki plastikowe, nakrętki kapsle, zakrętki od słoików, plastikowe
opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności,
folię aluminiową, opakowania po środkach czystości i kosmetykach.
Nie wrzucamy: opakowań po lekach, zużytych akumulatorów i baterii, opakowań po
farbach lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i AGD.

4.

Czwarta grupa odbierana w workach koloru niebieskiego to: suchy papier
i tektura.
Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, papier
biurowy.
Nie wrzucamy: odpadów higienicznych, kartonów po mleku i napojach, papieru
lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego papieru, papierowych
worków po nawozach i materiałach budowlanych.

5.

Piąta grupa odbierana w workach koloru brązowego to worki
przeznaczone na odpady biodegradowalne.
Wrzucamy: odpadki warzywne i owoce, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liści i kwiaty, trociny i korę z drzew.
Nie wrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna
impregnowanego, kości i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych
i pilśniowych.
W gospodarstwach domowych dopuszcza się stosowania kompostowników na odpady

biodegradowalne. Gospodarstwa, które nie posiadają kompostownika, a wytwarzają
odpady biodegradowalne otrzymają brązowe worki foliowe, które po zapełnieniu
mogą wystawić wraz z innymi odpadami w dniu odbioru lub dostarczyć do PSZOK.
1.

Szósta grupa odbierana w workach koloru szarego to: popiół i żużel
z palenisk domowych.
Wrzucamy: popiół i żużel z palenisk domowych.

Wymienione odpady odbierane będą 1 raz w miesiącu z wyjątkiem szkła, które odbierane
jest raz na kwartał. Terminy odbioru dostępne są w siedzibie urzędu, na jego stronie internetowej
i u sołtysów wsi.
Odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci będą odbierane dwa razy w roku.
Gmina Zambrów prowadzi punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który
zlokalizowany jest przy siedzibie PGK Sp. z o.o., ul. Polowa 19, m. Zambrów.
W PSZOK odbierane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych: papier, szkło,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, żarówki i świetlówki, baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, ubrania i tekstylia, odpady
biodegradowalne, popiół i żużel z palenisk domowych, zużyte opony, styropian, odpady
rozbiórkowe i budowlane stanowiące odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe.
JAKIE OPŁATY BĘDZIEMY PONOSIĆ?
Zgodnie z Uchwalą Nr 207/XXX/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 27 czerwca 2017 r. opłata od
gospodarstwa domowego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 sierpnia
2017 r. wynosi:

Miesięczna opłata za odpady segregowane
- gospodarstwo jednoosobowe
15 zł.
- gospodarstwo dwuosobowe i trzyosobowe 30 zł.
- gospodarstwo czteroosobowe i większe
45 zł.
Miesięczna opłata za odpady zmieszane
- gospodarstwo jednoosobowe
25 zł.
- gospodarstwo dwuosobowe i trzyosobowe 45 zł.
- gospodarstwo czteroosobowe i większe
60 zł.
Opłatę za odbiór odpadów komunalnych dokonuje się kwartalnie (za trzy miesiące)
bez wezwania w terminach: do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia danego roku,
na rachunek Urzędu Gminy Zambrów: Bank Spółdzielczy w Zambrowie numer konta:
24 8775 0009 0010 0100 0097 0001 lub u sołtysa.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Zambrów oraz dostawę pojemników i
worków zapewnia PGK Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19 tel. 86 271 35 10.
Worki dla mieszkańców gminy przewidziane są w ilości zgodnej z indywidualnym
zapotrzebowaniem gospodarstwa. W każdej chwili można otrzymać dodatkowe worki
bezpośrednio od osób odbierających odpady komunalne, a także w siedzibie PGK Sp. z o.o.
i Gminy Zambrów.
Wszelkie informacje na temat gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać
w Urzędzie Gminy Zambrów, pok. nr 5 tel. 86 271 46 16 wew. 36

