NIE POWINNO SIĘ
WRZUCAĆ do odpadów „,BIO” roślinnych następujących odpadów:

ODPADY „,BIO” - ROŚLINNE
to m.in.:

bio

- gałęzie drzew i krzewów;
- liście, kwiaty i skoszona trawa;
- trociny i kora drzew;
- owoce, warzywa itp.

- kości zwierząt;
- mięso i padlina zwierząt;
- olej jadalny;
- drewno impregnowane;
- płyty wiórowe i MDF;
- leki;
- odchody zwierząt, zabrudzone odchodami:
żwirek, wiórki, trociny;
- skorupki od jajek;
- popiół z węgla kamiennego;
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

W POJEMNIKACH LUB WORKACH NIE NALEŻY
UMIESZCZAĆ ODPADÓW W DODATKOWYCH
OPAKOWANIACH
NP.
REKLAMÓWKI
Z BUTELKAMI SZKLANYMI WŁOŻONEJ DO
ZBIORCZEGO WORKA/POJEMNIKA.
OPAKOWANIA
PO PRODUKTACH
SPOŻYWCZYCH
NIE MUSZĄ BYĆ UMYTE.

POZOSTAŁE ODPADY TRAFIĄ DO
POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE –
jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty
i przyczynimy się do poprawy stanu
środowiska.

zmieszane

ZASADY SEGREGACJI WEDŁUG WYTYCZNYCH
MINISTERSTWA KLIMATU
W ODPOWIEDNIE POJEMNIKI LUB WORKI
WYSTAWIAMY TAKŻE:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny);
- zużyte baterie;
- zużyte akumulatory;
- odpady niebezpieczne i przeterminowane
chemikalia z gospodarstw domowych
(pozostałości farb, lakierów, opakowania po
rozpuszczalnikach, kwasach, olejach,
płynach do chłodnic, itp.).

PRZY ALTANKACH ŚMIETNIKOWYCH LUB
PRZED POSESJĄ WYSTAWIAMY:

Przeterminowane leki wyrzucamy do
specjalnych pojemników w aptekach. Od 1
lipca 2020 r. w analogiczny sposób będzie
można wyrzucić także zużyte strzykawki i igły
po uprzednim umieszczeniu ich w pojemniku
do gromadzenia odpadów medycznych.

- odpady wielkogabarytowe
(tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
- odpady wielkogabarytowe pochodzenia
remontowego (drzwi, okna, armatura, itp.);
- opony;

Aktualna lista placówek przyjmujących te
odpady znajduje się na stronie www.plock.eu.

ODPADY BUDOWLANE
Odpady budowlane są odbierane na wniosek składany w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka lub drogą elektroniczą przez
platformę ePUAP. Od 1 lipca 2020 r. w ramach opłaty bezpłatnie
odbierany będzie jeden worek rocznie na dom, lokal lub
mieszkanie. Za każdy kolejny worek będzie pobierana opłata.

MASZ
PYTANIA?

tel. 24 364 55 55
e-mail: info@plock.eu
plock.eu/pl/odpady_komunalne.html

Samorząd jest organizatorem oraz operatorem systemu
odbierania, segregowania i zagospodarowania odpadów. Jest
też zobowiązany do uzyskania odpowiedniego poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
komunalnych. W efekcie, na podstawie nowych przepisów, Rada
Miasta Płocka przyjęła uchwały, które regulują m.in. kwestię
odbierania odpadów komunalnych w mieście i wysokość opłat.
Obowiązują one od 1 lutego 2020 roku.
Zgodnie z nowymi zasadami każdy mieszkaniec ma obowiązek
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
W niniejszej publikacji znajdą Państwo informacje, jakie
odpady należy umieszczać w poszczególnych pojemnikach.
Za odbieranie odpadów z nieruchomości ustalona jest opłata
miesięczna w wysokości 26 zł na osobę, a w sytuacji
niewywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów
będzie naliczana opłata podwyższona w wysokości 52 zł na
osobę. W przypadku budynków wielorodzinnych za
niesegregowanie odpadów opłata podwyższona będzie
naliczana wszystkim lokatorom korzystającym z danych
pojemników.

ZASADY OPTYMALNEJ SEGREGACJI
Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest
umieszczenie w oddzielnych pojemnikach lub workach

PAPIER to m.in.:
- czyste opakowania z papieru
lub tektury;
- gazety i czasopisma;
- katalogi, prospekty, foldery;
- papier szkolny i biurowy;
- książki i zeszyty;
- torebki papierowe;
- papier pakowy.

papier

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, która została przyjęta przez parlament w lipcu 2019
roku i podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
6 sierpnia 2019 roku, wprowadziła obowiązek selektywnej
zbiórki odpadów.

- papier powlekany folią i kalka;
- kartony po mleku i napojach;
- pieluchy jednorazowe i podpaski;
- podkładki;
- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych;
- tapety;
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

SZKŁO OPAKOWANIOWE to m.in.:

metale
tworzywa sztuczne

Szanowni Państwo,

- butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności;
- butelki po napojach alkoholowych;
- szklane opakowania po kosmetykach.

szkło

NIE POWINNO
SIĘ WRZUCAĆ
do papieru następujących odpadów:

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
to m.in.:
- butelki po napojach;
- opakowania po chemii gospodarczej,
kosmetykach (np. szamponach, proszkach;
płynach do mycia naczyń itp.);
- opakowania po produktach spożywczych;
- plastikowe zakrętki;
- plastikowe torebki, worki, reklamówki
i inne folie;
- plastikowe koszyczki po owocach
i innych produktach;
- styropian opakowaniowy;
- puszki po napojach, sokach;
- puszki z blachy stalowej po żywności
(konserwy);
- złom żelazny i metale kolorowe;
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików
i innych pojemników;
- folia aluminiowa;
- kartoniki po mleku i napojach
- wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

NIE POWINNO SIĘ
WRZUCAĆ
do pojemników lub worków
na tworzywa sztuczne
i metale następujących odpadów:
- strzykawki, wenflony i inne artykuły
medyczne (zbierają wybrane apteki);
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- nieopróżnione opakowania po lekach
i farbach, lakierach i olejach;
- zużyte baterie i akumulatory;
- płyty CD;
- opakowania po dezodorantach, lakierach
do włosów;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- inne odpady komunalne
(w tym niebezpieczne).

NIE POWINNO SIĘ WRZUCAĆ
do szkła następujących odpadów:
- szkło stołowe – żaroodporne;
- ceramika, doniczki;
- znicze z zawartością wosku;
- żarówki i świetlówki;
- szkło kryształowe;
- reflektory;
- nieopróżnione opakowania po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach;
- termometry i strzykawki;
- monitory i lampy telewizyjne;
- szyby okienne i zbrojone;
- szyby samochodowe;
- lustra i witraże;
- fajans i porcelana
- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

ZALECA SIĘ WRZUCAĆ OPAKOWANIA OPRÓŻNIONE Z PRODUKTU, BEZ ZAKRĘTEK, STARAĆ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA, BUTELKI PLASTIKOWE ZGNIEŚĆ.

