
Jak segregować odpady?

Worek żółty 

SELEKTYWNE
papier, metal, tworzywa
sztuczne, opakowania

wielomateriałowe

Worek biały

SZKŁO

Worek brązowy 

BIODEGRADOWALNE

* nie dotyczy gospodarstw,
które kompostują odpady we

własnym zakresie

Wrzucamy:
plastikowe  butelki  po:
napojach,  środkach  czystości,
płynach  do  prania  i  płukania,
środkach  do  pielęgnacji  ciała;
opakowania typu Tetra Pak (np.
po  mleku  lub  sokach);
opakowania  metalowe  (np.
puszki  po  piwie,  żywności,
napojach,  karmie  dla  zwierząt,
zakrętki  od  słoików,  kapsle,
drobny złom);  papier  i  tektura
(gazety,  czasopisma,  katalogi,
zużyte  zeszyty  i  książki,
koperty,  opakowania tekturowe
i kartonowe)

Wrzucamy:
butelki  i  szklane  opakowania
po napojach i żywności; butelki
po napojach  alkoholowych;
słoiki  (bez  nakrętek,  zacisków,
gumek); szklane opakowania po
kosmetykach; 

Wrzucamy:
odpadki  kuchenne  (obierki
po warzywach i  owocach,  fusy
po kawie  i  herbacie,  skorupki
jajek,  resztki  posiłków,
skorupki z orzechów)

NIE wrzucamy:
butelek  i  puszek  po  olejach,
farbach,  klejach,  smarach,
rozpuszczalnikach,  środkach
owadobójczych,  aerozolach;
zużytych akumulatorów, baterii;
elementów  pojazdów  jak  np.
zderzaki,  deski  rozdzielcze;
pieluch  jednorazowych;
worków po cemencie i wapnie;
tekstyliów

NIE wrzucamy:
szkła  stołowego,  ceramiki,
fajansu, porcelany, luster i szkła
okiennego,  szkła
żaroodpornego,  okularowego;
żarówek  i  lamp  neonowych  i
fluorescencyjnych;  szyb
samochodowych;  termometrów
rtęciowych

NIE wrzucamy:
metalu, plastiku, szkła, pieluch,
odpadów  zawierających
chemikalia

GABARYTY - odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
odbiór odbywać się będzie dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie.

ODPADY –  zużyte  baterie  i  akumulatory,  świetlówki,  żarówki,  przeterminowane  leki  i
chemikalia,  meble,  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe,  zużyte  opony  należy przekazywać
nieodpłatnie we własnym zakresie do PSZOK w Ostrołęce przy ul. Turskiego.

ODPADY ZMIESZANE - pozostałe odpady, których już nie da rady wyselekcjonować należy
umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

UWAGA !! W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku
odpowiedniego segregowania,  Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne i
powiadamia o tym fakcie niezwłocznie Gminę.



Jak płacić za odpady?
Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania cztery
razy w roku, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe przelewem na rachunek organu
podatkowego
Urząd Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy Ostrołęka 14 8922 0009 0002 4673 2000 0010 
w następujących terminach:
1) za I kwartał – do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał – do 15 maja danego roku,
3) za III kwartał – do 15 września danego roku,
4) za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.

Cennik za odbiór odpadów za 1 miesiąc

Sposób zbierania odpadów
 wg złożonej deklaracji ZMIESZANE SELEKTYWNE

Gospodarstwo do 2 osób 25,00 zł 19,00 zł
Gospodarstwo powyżej 2 osób 35,00 zł 25,00 zł


