Szanowni Państwo !
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, od 1 lipca 2013r. zaczęły
obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów
komunalnych od mieszkańców.

W związku

z czym Celowy Związek Gmin SGO5 zapewnia
odbieranie i właściwe zagospodarowanie tych
odpadów od wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Osoby, które nie złożyły deklaracji, powinny uczynić
to niezwłocznie.
Osoby deklarujące selektywne zbieranie odpadów

Celowy Zwiazek Gmin

SGO5
Nowy system gospodarowania
odpadami

będą płaciły niższe stawki – 12,30 zł na

Więcej informacji na stronach

mieszkańca, natomiast osoby, które nie zdecydują

www.SGO5.pl

się na segregowanie odpadów będą obowiązywały
stawki wyższe – 18,00 zł na mieszkańca.
UWAGA
Kwotę tą należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca
na przypisane indywidualne konto podane na
potwierdzeniu przekazania deklaracji.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/zgsgo5/
Pod numerem telefonu 95 717-34-31
oraz w siedzibie:
Celowy Związek Gmin SGO5
ul. Kościuszki 77,
66-540 Stare Kurowo
biuro@sgo5.pl

SZKŁO

PAPIER

TWORZYWA SZTUCZNE

ZEBRANE W POJEMNIKACH LUB WORKACH

ZEBRANY W POJEMNIAKCH LUB WORKACH

METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
ZEBRANE W POJEMNIAKCH LUB WORKACH

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

- opakowania szklane, w tym puste butelki, słoiki po

- opakowania z papieru i tektury, kartony

napojach i żywności; bez zakrętek, pokrywek, kapsli itp..

- torby i worki papierowe, papier pakowy

- butelki po napojach, plastikowe zakrętki,

- książki, czasopisma, gazety, zeszyty

opakowania po produktach spożywczych

- katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy

- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach

- szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAMY:
-opakowań szklanych po środkach ochrony roślin,

(np. szamponach, proszkach, płynach do naczyń)

NIE WRZUCAMY:

środkach medycznych i truciznach

- papieru powlekanego folią, kalki, tapet

- plastikowe torebki, worki, reklamówki

- szkła stołowego, żaroodpornego, ceramiki i doniczek,

- opakowań wielomateriałowych np. kartony po mleku, napojach

- styropian, folie płatkowe i aluminiowe

zniczy z zawartością wosku

i art.. spożywczych

- puszki po napojach, sokach, żywności

- żarówek i świetlówek, reflektorów, monitorów

- pieluch, podpasek

- złom żelazny, metale kolorowe, metalowe kapsle,

- opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,

- zabrudzonego i tłustego papieru

- opakowania wielomateriałowe np. kartony po

termometrów, strzykawek

- innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych

mleku, napojach i art.. spożywczych

- szyb okiennych, samochodowych, luster, witraży, fajansu

Odbiór z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu lub

i porcelany

samodzielne dostarczanie do PSZOK-u

NIE WRZUCAMY:
- opakowań z tworzyw sztucznych po środkach
ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach

- innych odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych
Zaleca się nie tłuc szkła, wrzucać opakowania

- zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu

opróżnione z produktu, bez zakrętek

elektronicznego i elektrycznego

Odbiór z terenu nieruchomości co

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych

najmniej raz w miesiącu lub

- strzykawek i innych odpadów medycznych
- innych odpadów komunalnych, w tym

samodzielne dostarczanie

ODPADY ZMIESZANE

do PSZOK-u.

ZEBRANE W POJEMNIKACH I WORKACH
WRZUCAMY:
- wszystkie odpady które nie mogą być zbierane selektywnie
NIE WRZUCAMY:

niebezpiecznych
Zaleca się zgnieść opakowania z tworzyw sztucznych przed
wrzuceniem ich do worka bądź pojemnika.
Odbiór z terenu nieruchomości co najmniej raz w miesiącu lub
samodzielne dostarczanie do PSZOK-u

- odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych
- odpadów budowlano - remontowych
- odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I SPRZET
ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY:
WYRZUCAMY:

i elektronicznego
- zużytych baterii, akumulatorów, przeterminowanych leków
- odpadów niebezpiecznych

- meble, stare materace itp..
- pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery,
kalkulatory itp...
Odbiór tych odpadów 4 razy w roku wg. harmonogramu, lub
samodzielnie dostarczamy do PSZOK-u

PSZOK
W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami,
w PSZOK-u, czyli Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, usytuowanym w każdej gminie wchodzącej

Odbiór co najmniej 2 razy w miesiącu

w skład Celowego Związku Gmin SGO5, przyjmowane

Odpady, których nie wrzucamy do odpadów zmieszanych dostarczamy

są dostarczane przez mieszkańców w każdej ilości odpady

wg. zapotrzebowania samodzielnie do PSZOK-u

komunalne zebrane w sposób selektywny. Można je dowolnie
dowozić w godzinach wskazanych na stronie internetowej.

