NOWE ZASADY ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W lutym 2018 r. na terenie miasta i gminy Frombork rozpocznie się
zbiórka odpadów biodegradowalnych.
ODPADY BIODEGRADOWALNE







Należy wrzucać
odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
gałęzie drzew i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
niezaimpregnowane drewno
resztki jedzenia











Nie należy wrzucać
kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i pilśniowych MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE













Należy wrzucać
odkręcone i zgniecione plastikowe
butelki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy ich
osobno w ramach akcji
dobroczynnych
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów) itp.
plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po napojach
i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików










Nie należy wrzucać
butelek i pojemników z zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych
opakowań po olejach silnikowych
części samochodowych
zużytych baterii i akumulatorów
puszek i pojemników po farbach
i lakierach
zużytego sprzętu elektronicznego
i AGD

PAPIER








Należy wrzucać
opakowania z papieru, karton, tekturę
(także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe











Nie należy wrzucać
ręczników papierowych i zużytych
chusteczek higienicznych
papieru lakierowanego
i powleczonego folią
papieru zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach
papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach
budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych i innych
materiałów higienicznych
zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych
ubrań

SZKŁO
Należy wrzucać
 butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach
roślinnych)
 szklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)













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

ODPADY PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA POWINNY

ZOSTAĆ ZGNIECIONE
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY,
ELEKTRONICZNY I ZUŻYTE OPONY NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DO
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
znajdującego się przy ul. Mickiewicza 9 we Fromborku
(siedziba PPHU Copernicus)
LUB WYSTAWIAĆ PRZY POJEMNIKACH NA ODPADY ZMIESZANE
DZIEŃ PRZED OBJAZDOWĄ ZBIÓRKĄ TEGO TYPU ODPADÓW
ORGANIZOWANĄ DWA RAZY W ROKU
Terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego,
elektronicznego i zużytych opon zostaną wskazane
w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych.
ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać wszystko to, czego nie można
wrzucać do pojemników na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
Do pojemnika na odpady zmieszane nie należy wrzucać odpadów zawierających
substancje niebezpieczne, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
przeterminowanych leków i odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
przekazywać podczas zbiórek na terenie miasta i gminy Frombork oraz pozostawiać w
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Mickiewicza 9, 14-530 Frombork
Niewielki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki i odpady zawierające substancje niebezpieczne należy
pozostawiać w
Punkcie Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
Zużyte baterie należy pozostawiać w specjalnych pojemnikach na terenie Zespołu
Szkół we Fromborku oraz Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.
Przypominamy, że z działalności gospodarczych odbierane są jedynie odpady
komunalne, czyli takie, które rodzajem i ilością odpowiadają odpadom powstającym
w gospodarstwie domowym. Odpady takie powstają w związku z bytowaniem
pracowników. Opakowania po zakupionych hurtowo produktach, resztki żywności po
przygotowaniu potraw w lokalach gastronomicznych, odpady powstałe w związku
z przetwórstwem ryb, naprawą pojazdów, remontami itp. powinny być odbierane
przez uprawnioną firmę na podstawie umowy z wytwórcą takich odpadów.

Jednocześnie prosimy wszystkich przedsiębiorców na terenie miasta i gminy
Frombork, aby odpady komunalne zebrane selektywnie pozostawiali w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mickiewicza 9 we Fromborku.
Prosimy również o ustawianie pojemników na zmieszane odpady komunalne w
miejscu dostępnym dla pracowników firmy odbierającej odpady komunalne
oraz na podłożu zapobiegającym niszczeniu pojemników, np. na płycie
betonowej.

ZACHĘCAMY DO KOMPOSTOWANIA!
Jest to najbardziej ekologiczna metoda utylizacji odpadów stałych pochodzenia
organicznego. Większość odpadów powstających przy pielęgnacji ogrodu można
zamienić na pełnowartościowy i tani nawóz.
Do kompostowania nadają się wszelkie odpady organiczne z działki
i odpady domowe: wyplewione chwasty usunięte najpóźniej w fazie kwitnienia,
skoszona trawa, pocięte na kawałki drobne gałązki o średnicy nie większej niż 2 cm,
resztki warzyw, słoma, liście, siano, surowe obierki z kuchni, zużyte torebki z
herbatą, zużyte liście herbaty, fusy po kawie, odchody zwierząt roślinożernych np.
krów i koni, odchody drobiu i ściółka, produkty kartonowe np. opakowania po
jajkach, skrawki papieru (bez kolorowych folderów i ulotek), ściółka, paprocie,
trociny, kora z drzew i inne odpady drewniane, suche, jesienne liście, popiół
drzewny, skorupki jaj (rozdrobnione), naturalne włókna – 100% wełna lub bawełna.
Chwasty z wykształconymi nasionami oraz chwasty rozłogowe takie jak perz po
uprzednim wysuszeniu na słońcu należy odkładać na osobną pryzmę, gdyż do ich
rozkładu potrzeba znacznie więcej czasu. Nie należy kompostować resztek
roślinnych porażonych chorobami.
Aby proces rozkładu materii organicznej przebiegał prawidłowo, oprócz dostępu
powietrza niezbędne jest zapewnienie optymalnej wilgotności (40-50%),
Czego nie możemy kompostować:
- mięso
- ryby
- gotowana żywność
- popiół węglowy
- kociego piasku i kocich odchodów
- odchodów psów
- jednorazowych pieluszek
Kompost powstaje poprzez rzucanie na jedną stertę różnych produktów (wyżej
wymienionych). Możemy je wrzucać również do specjalnego pojemnika na kompost.
Wszystkie odpady skompostują się przez zimę. Należy jednak pamiętać, aby
mieszanka była zrównoważona, czyli zawierała wszystkie rodzaje odpadów
przemieszanych ze sobą.

