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

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

	WRZUCAMY:
opakowania z papieru,
kartonu, tektury;
gazety i czasopisma;
katalogi, ulotki,
foldery;
papier szkolny
i biurowy;
książki i zeszyty;
	WRZUCAMY:
butelki
po napojach
i żywności
(w tym butelki
po napojach
alkoholowych);
słoiki bez metalowych
nakrętek;

torebki i worki
papierowe;
papier pakowy
NIE WRZUCAMY:
ręczników
papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych;
szklane opakowania
po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane
z trwale połączonych
kilku surowców)
NIE WRZUCAMY:
ceramiki, doniczek,
kryształów, porcelany;

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
pojemniki /worki
w kolorze
żółtym,
oznaczone
napisem
„Metale
i tworzywa
sztuczne”

	WRZUCAMY:
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;

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
pojemniki / worki
w kolorze
brązowym,
oznaczone
napisem
„Bio”

	WRZUCAMY:
resztki jedzenia
(np. obierki po
ziemniakach,
owocach
i warzywach);
popsute
przetwory
owocowe;
skorupki z jajek;
fusy po kawie
i herbacie

ODPADY ZMIESZANE
– pojemniki
w dowolnym
kolorze
z wyłączeniem
w/w kolorów

	WRZUCAMY:
odpady higieniczne
(pieluchy, podpaski,
chusteczki);
zatłuszczony
papier;

Na terenie Gminy Andrychów funkcjonują dwa Punkty
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PSZOK przy ul. Biała Droga

(dawne składowisko odpadów)
czynny: pon., śr., pt. 7.00-15.00,
wt. i czw. 9.00-17.00 oraz
w każdą pierwszą sobotę miesiąca: 6.00-14.00

PSZOK przy ul. Batorego 24
czynny: pon.-pt. 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.:

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

papier
powlekany folią;
ceramika,
szkło stołowe,
porcelana;
paragony;
zdjęcia;
tekstylia;

NIE WRZUCAMY:
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;
naczyń
jednorazowych;
ubrań

szkła okularowego
i żaroodpornego;
zniczy z zawartością
wosku;
żarówek
i świetlówek;
reflektorów;
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych;

luster;
szyb
samochodowych,
okiennych
i zbrojonych;
monitorów
i lamp
telewizyjnych;
termometrów
i strzykawek

folię aluminiową;
metale kolorowe

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

NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników
z zawartością;
nie opróżnionych
opakowań po lekach;
zużytych artykułów
medycznych;
folii termokurczliwej;

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

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

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

ODPADY ZIELONE
– pojemniki/worki
w kolorze
brązowym,
oznaczone
napisem
„Bio
– odpady
zielone”

styropian
opakowaniowy;
worki z odkurzacza;
pędzle, pisaki
i długopisy;
resztki jedzenia
pochodzenia
zwierzęcego

• papier i tektura, tworzywa sztuczne,
szkło, metal, opakowania wielomateriałowe
• odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne
• zużyte baterie i akumulatory
• przeterminowane leki
• farby, kleje, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki,
żywice zawierające substancje niebezpieczne
• odpady wielkogabarytowe
• odpady zielone
• odpady ulegające biodegradacji
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(RTV,AGD itp.)
• zużyte opony (wyłącznie z samochodów osobowych)
Przeterminowane leki można również dostarczyć do
aptek wyposażonych w specjalne pojemniki, nato-

	WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

skoszoną trawę;
zwiędłe rośliny;
opadłe liście;
drobne gałęzie
drzew i krzewów;
resztki roślin
ogrodowych;
trociny i korę drzew

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

NIE WRZUCAMY:

odpadów wielkogabarytowych;
baterii
i akumulatorów;
leków i chemikaliów;
zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego;
zużytych opon

odpadów
podlegających
segregacji;
odpadów zielonych;
odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych;

miast 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.
Podstawowe zasady prowadzenia selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych zostały
ujęte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów wprowadzonym
Uchwałą nr XXXIX-387-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2017r. Regulamin i wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie: www.andrychow.eu
(kafelek - Gospodarka odpadami).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Andrychów
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zasadą „zanieczyszczający płaci”
system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien w całości finansować się z opłaty wpłacanej
na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z ilości wytwarzanych w gminie odpadów,
co przekłada się na koszty ich odbioru, transportu,
a przede wszystkim odzysku i unieszkodliwiania. To
także utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów, administrowanie systemem i prowadzenie edukacji ekologicznej. Wpływ na wzrost tych kosztów
mają głównie czynniki rynkowe – cena energii elektrycznej, paliwa, wysokość płacy minimalnej ale także
uwarunkowania prawne – wzrost opłat za składowanie odpadów na składowiskach, konieczność dostosowywania się przedsiębiorców do nowych regulacji
prawnych m.in. w zakresie magazynowania odpadów
(monitoring wizyjny, wymogi przeciwpożarowe, zabezpieczenie roszczeń). Wpływ ma również poziom
odzysku surowców i ich dalsza sprzedaż na rynku recyklingu, a od kilku lat ceny skupu tych surowców regularnie spadają.
Każdy mieszkaniec, poprzez ilość produkowanych odpadów i sposób ich oddawania ma realny
wpływ na koszty funkcjonowania tego systemu. Pamiętajmy, że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu i kolejno: ponowne użycie, a następnie właściwa segregacja i recykling.
Równocześnie, ostatnia nowelizacja cyt. ustawy
zobowiązała wszystkich właścicieli nieruchomości do
obowiązkowej segregacji odpadów – czyli nie ma już
możliwości zadeklarowania braku prowadzenia segregacji odpadów na nieruchomości.
Należy też podkreślić, że prawidłowa segregacja
prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych,
ponieważ odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych kosztuje najwięcej. Wynika to nie tylko z cen
transportu czy energii, ale ma związek z opłatą środowiskową, tzw. „marszałkowską”, która z roku na
rok jest coraz wyższa. W 2019 roku za tonę składowania odpadów płacimy 170 zł, natomiast w 2020 r.
i w kolejnych latach już 270 zł od tony. Jednakże należy podkreślić, że przy obecnych uwarunkowaniach
rynkowych, nawet za zagospodarowanie odpadów
zebranych selektywnie typu papier, szkło, plastik gmina musi zapłacić (ale oczywiście mniej niż za odpady
zmieszane). Oznacza to, że im więcej produkować
będziemy odpadów, a zwłaszcza odpadów zmieszanych, tym koszty systemu będą coraz wyższe.

Większość z Nas prowadzi prawidłową segregację odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Niestety w dalszym ciągu nie
wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę
segregacji odpadów. Takie zachowanie prowadzi do
przepełniania kontenerów na odpady zmieszane, spalania części odpadów, podrzucania odpadów do koszy
ulicznych czy po prostu wyrzucania ich do lasu. Konsekwencją takich działań są nie tylko ogromne szkody
w środowisku naturalnym czy w naszym zdrowiu, ale
również wzrost kosztów systemu.
Ponadto każda gmina w Polsce jest zobowiązana do uzyskiwania corocznie poziomów recyklingu,
określonych przez Ministra Środowiska. Wysokość
poziomów jest ustalona odrębnie w stosunku do każdego roku i z każdym rokiem poziom ten jest wyższy
– w roku 2020 jest to już 50% liczone wagowo ! Nie
osiągnięcie ustalonych poziomów skutkowało będzie
nałożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska na gminę kar administracyjnych, co również przełoży się na koszty systemu gospodarki odpadami. Aby uniknąć takiej sytuacji wszyscy musimy
przestrzegać przepisów i stosować obowiązujące zasady segregacji. Jedynym więc sposobem jest ograniczanie ilości powstawania odpadów i ich prawidłowa
segregacja.

Dlatego zwracam się do Państwa
z gorącym apelem:
Ograniczajmy ilość wytwarzanych odpadów,
a te które już powstaną – segregujmy.
Równocześnie informuję, że zostały wprowadzone realne i bardzo wysokie sankcje za brak lub nienależyte segregowanie odpadów – jeżeli firma zbierająca odpady stwierdzi, że mieszkańcy danej nieruchomości nie wypełniają obowiązków, to gmina naliczy
stawkę opłaty podwyższonej tj. w wysokości 40 zł od
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za
miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Z poważaniem
Burmistrz Andrychowa
Tomasz Żak

