Prawidłowa
segregacja odpadów!
Rodzaj odpadów

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

UWAGI!

opakowania z papieru,
kartonu, tektury; gazety
i czasopisma; katalogi,
ulotki, foldery, prospekty; papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty;
torebki i worki papierowe; papier pakowy;
zadrukowane kartki

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru
faksowego, termicznego, przebitkowego,
zdjęć, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartanów po mleku
i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
naczyń jednorazowych, ubrań

PAMIĘTAJ!
Zanim wrzucisz odpady
do worka/pojemnika
usuń części, które nie są
z papieru: spinacze, taśmy klejące, folie itp.

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

UWAGI!

SZKŁO – pojemniki/worki
w kolorze zielonym,
oznaczone napisem „Szkło”

butelki po napojach
i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych); słoiki
bez metalowych nakrętek;
szklane opakowania po
kosmetykach ( jeżeli nie
są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

ceramiki, doniczek, kryształów, porcelany; szkła okularowego i żaroodpornego; zniczy z zawartością wosku;
żarówek i świetlówek; reflektorów;
nieopróżnionych opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;
luster; szyb samochodowych, okiennych
i zbrojonych; monitorów i lamp telewizyjnych; termometrów i strzykawek

PAMIĘTAJ!
Zadbaj o czystość szkła
i nie tłucz przed wrzuceniem do worka . Zakrętki
i kapsle wrzuć do worka/
pojemnika koloru żółtego!

Rodzaj odpadów

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

UWAGI!

PAPIER
PAPIER – pojemniki/worki
w kolorze niebieskim,
oznaczone napisem
„Papier”

Rodzaj odpadów

SZKŁO

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE – pojemniki/
worki żółte, oznaczone
napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”

Rodzaj odpadów

Bioodpady

BIOODPADY – pojemniki/
worki w kolorze brązowym,
oznaczone napisem „Bio”

Rodzaj odpadów
ODPADY
NIESEGREGOWANE
ODPADY NIESEGREGOWANE
(ZMIESZANE) – pojemniki
w dowolnym kolorze
z wyłączeniem w/w kolorów

butelek i pojemników z zawartością,
nieopróżnionych opakowań po lekach,
zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych;
części samochodowych; zużytych
baterii i akumulatorów; nie opróżnionych puszek i pojemników po farbach,
lakierach i olejach; zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD; folii termokurczliwej, plastikowych zabawek

plastikowe butelki i nakrętki;
opakowania plastikowe; opakowania wielomateriałowe np. kartony
po mleku/sokach; opakowania po
środkach czystości (np.: po proszkach) plastikowe torebki, worki,
reklamówki i inne folie; aluminiowe
puszki po napojach i konserwach;
kapsle i zakrętki od słoików, folię
aluminiową, metale kolorowe

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

resztki jedzenia (np. obierki po
ziemniakach, owocach i warzywach); popsute przetwory owocowe,
skorupki z jajek; fusy po kawie
i herbacie; skoszoną trawę; zwiędłe
rośliny; opadłe liście; drobne gałęzie
drzew i krzewów; resztki roślin ogrodowych; trociny i korę drzew

UWAGI!

popiołu z węgla kamiennego;
drewna impregnowanego;
płyt wiórowych i pilśniowych;
oleju jadalnego; leków; ziemi
i kamieni; kości i odchodów
zwierząt, mięsa i padliny
zwierząt,

WRZUCAMY
odpady higieniczne (pieluchy, podpaski, zużyte chusteczki
i ręczniki papierowe), zatłuszczony i mocno zabrudzony papier, papier powlekany folią lub lakierowany,papier faksowy,
termiczny, przebitkowy, ceramika, doniczki, kryształy, szkło
okularowe i żaroodporne, porcelana, lustra, paragony, zdjęcia, tekstylia, styropian opakowaniowy, worki z odkurzacza,
pędzle, pisaki i długopisy, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, papierowe worki po nawozach i cemencie i innych
materiałach budowlanych, folie termokurczliwą

PAMIĘTAJ!
Odkręć, opróżnij
i zgnieć przed
wrzuceniem do
worka/pojemnika!

PAMIĘTAJ!
Kompostowanie we
własnym zakresie
zmniejsza ilość odpadów przekazywanych
do zagospodarowania
i tym samym zmniejsza
koszty systemu gospodarowania odpadami!

NIE WRZUCAMY
odpadów podlegających segregacji,
bioodpadów, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii i akumulatorów,
leków i chemikaliów zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon

Właściciele nieruchomości mogą także selektywnie zbierać popiół, pochodzący ze spalania paliw w paleniskach domowych, w pojemnikach oznaczonych napisem „Popiół” w kolorze dowolnym, z wyłączeniem kolorów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Prawidłowa
segregacja odpadów!
Na terenie Gminy Andrychów funkcjonują dwa Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych:
• PSZOK przy ul. Biała Droga (dawne składowisko odpadów) czynny: poniedziałek, środa, piątek 7.00-15.00, wtorek, czwartek
9.00-17.00oraz w każdą pierwsza sobotę miesiąca: 6.00-14.00
• PSZOK przy ul. Batorego 24, czynny: poniedziałek -piątek 7.00-15.00
do których każdy mieszkaniec Gminy Andrychów może oddać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne w ramach ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in.:
• zużyte baterie i akumulatory;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, wytwarzane w ramach prac, które nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości;
• zużyte opony pochodzące z rowerów, wózków motorowerów, motocykli i samochodów osobowych;
• odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w tym igły, strzykawki i ampułkostrzykawki), farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki
ochrony roślin, żywice, detergenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
żarówki, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe);
• odpady tekstyliów i odzieży – od dnia 01.01.2025r.;
• papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady (dotyczy wyłącznie właścicieli
nieruchomości, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku), w przypadku gdy konieczność ich przekazania powstała poza ustalonym terminem odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości.
Przeterminowane leki można również dostarczyć do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki, natomiast zużyte baterie
można wrzucić do pojemników znajdujących się w: Urzędzie Miejskim w Andrychowie ul. Rynek 15 oraz w Wydziale Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Rynek 30, a także w niektórych sklepach oraz szkołach na terenie
gminy.

Uwaga !!!

Od 1 stycznia 2021r. w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują limity odbieranych odpadów:

Bioodpady

Szkło

Papier

plastik

• w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne
wytwarzane w ramach prac, które nie są prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są
w ilości do 0,60 Mg (600 kg) na rok z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz lokali mieszkalnych oraz do 2 Mg (2.000
kg) na rok z części wspólnej nieruchomości w zabudowie wielomieszkaniowej.
• w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w ramach zbiórek organizowanych bezpośrednio spod nieruchomości - zużyte opony pochodzące z rowerów, wózków motorowerów, motocykli i samochodów osobowych przyjmowane są
łącznie w ilości do 4 sztuk na rok z nieruchomości jednorodzinnych lub z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
• z uwagi na wprowadzone limity zużytych opon i konieczność prawidłowego przypisania odpadów do danej nieruchomości przez
firmę wywozową, wszystkie opony wystawiane przez właścicieli nieruchomości podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
winny być oznakowane indywidualnym numerem ewidencyjnym, nadanym dla danej nieruchomości.

