
Zasady segregacji odpadów komunalnych

Papier – pojemnik / worek niebieski z napisem „Papier”
wrzucamy:
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 wrzucamy:
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  podpasek,  zatłuszczonych  jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

Szkło – pojemnik/worek zielony z napisem „Szkło”
wrzucamy:
butelki  i  słoiki  po  napojach  i  żywności  (w  tym  butelki  po
napojach  alkoholowych  i  olejach  roślinnych),  szklane
opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)

nie wrzucamy:
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  zbrojnych,  monitorów  i  lamp  telewizyjnych,
termometrów  i strzykawek

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik / worek żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
wrzucamy:
odkręcone  i  zgniecione  plastikowe  butelki  po  napojach,
nakrętki, 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,
zabawki  (zabawki  z  tworzywa  sztucznego,  o  ile  nie  są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

nie wrzucamy:
butelek  i  pojemników z  zawartością,  opakowań  po  lekach  i
zużytych  artykułach  medycznych,  opakowań  po  olejach
silnikowych,  części  samochodowych,  zużytych  baterii  i
akumulatorów,  puszek  i  pojemników po  farbach i  lakierach,
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik / worek brązowy  z napisem „Bio”
* nie dotyczy gospodarstw, które kompostują odpady we własnym zakresie

wrzucamy:
odpadki  warzywne  i  owocowe  (w  tym  obierki  itp.),  gałęzie
drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę
drzew, resztki jedzenia

nie wrzucamy:
kości  zwierząt,  odchodów  zwierząt,  popiołu  z  węgla
kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych
i  MDF,  ziemi  i  kamieni,  innych  odpadów  (w  tym
niebezpiecznych)

Odpady Wielkogabarytowe – odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak:  meble (szafy,  stoły,  krzesła,  sofy,
komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów. Takie przedmioty można – i należy
– zdemontować, by oddzielić części przydatne do dalszego przetworzenia (np. części metalowe, plastikowe), a także po to, by
usunąć elementy niebezpieczne. 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki,
panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi
itp. 

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: Indywidualny dla każdego mieszkańca (w przypadku braku indywidualnego numeru należy zgłosić
się do Urzędu Gminy pok. nr 15 tel. (29) 761-73-01 wew. 138)
w następujących terminach:
1) za I     kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca danego roku,
2) za II    kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 maja danego roku,
3) za III   kwartał (lipiec,sierpień,wrzesień) – do 15 września danego roku,
4) za IV  kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 listopada danego roku.

Cennik za odbiór odpadów za 1 miesiąc

Sposób zbierania odpadów SELEKTYWNE ZMIESZANE

Gospodarstwo do 2 osób 20,00 zł 40,00 zł

Gospodarstwo powyżej 2 osób 30,00 zł 60,00 zł

Tel. kontaktowy: Urząd Gminy w Rzekuniu: 29 643 20 45 w. 138


