KODY KRESKOWE
Od 2020 r. wprowadzony został na
terenie gminy Tuchów system kodów kreskowych identyfikujących
konkretny adres nieruchomości
oraz rodzaj segregowanych odpadów. Kody kreskowe mają za zadanie uszczelnić system segregacji
odpadów i wyeliminować niewłaściwe sortowanie oraz deklarowanie ilości osób zamieszkałych. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest
nakleić na worek naklejkę z kodem
kreskowym odpowiadającym jego
kolorowi otrzymany z Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Worek bez kodu
kreskowego nie będzie odbierany
z posesji. Mieszkaniec oddający
odpady komunalne w PSZOK musi
przedłożyć m.in. kod kreskowy
z napisem PSZOK.

LIMITY ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Obowiązują następujące limity odbioru odpadów komunalnych
w zamian za poniesioną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
• żużel i popiół pochodzący z procesów spalania, w ilości
nieprzekraczającej miesięcznie 2 worków o pojemności 60 litrów;
• odpady komunalne ulegające biodegradacji (bioodpady),
w tym odpady zielone, za wyjątkiem gałęzi nieprzetworzonych
na tzw.„zrębki”w ilości nieprzekraczającej przy jednorazowym
ich odbiorze 10 worków;
• zużyte opony z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli
i pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t należy przekazywać:
1) podczas zakupu nowych w placówkach handlowych
lub serwisach opon,
2) do PSZOK, w ilości nie większej niż 8 opon rocznie.

INFORMACJE O GOSPODAROWANIU
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wszelkie informacje, dotyczące złożonych deklaracji oraz
wyjaśnień, zgłoszeń dot. płatności, wywozu odpadów
komunalnych i inne związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi można uzyskać w budynku
administracyjnym przy ul. Jana Pawła II 4 w Tuchowie,
parter, pok. nr:
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- obsługa mieszkańców z:
Tuchowa, Karwodrzy,
Łowczowa, Piotrkowic,
Trzemesnej, Zabłędzy


146525474 wew. 10

02

- obsługa mieszkańców z:
Buchcic, Burzyna, Dąbrówki
Tuchowskiej, Jodłówki Tuchowskiej,
Lubaszowej, Mesznej Opackiej i Siedlisk


JAK SEGREGOWAĆ
ODPADY
W GMINIE TUCHÓW
W 2020 ROKU?
Do jakiego worka wrzucać
posegregowane odpady komunalne?

146525474 wew. 11.

W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierć jednego
z mieszkańców objętych deklaracją, wówczas deklarację
taką należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia
zaistnienia tego zdarzenia.

Przypominamy, że obowiązek segregacji odpadów
dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości.
Przedstawiamy Państwu zasady segregacji odpadów
komunalnych na terenie gminy Tuchów.
W ulotce prezentowane są przykładowe grupy odpadów,
które wrzucać należy do odpowiednio oznakowanych worków
lub pojemników oraz szereg innych informacji dotyczących
gospodarki odpadami w naszej gminie.
Opracowanie i dystrybucja:
Urząd Miejski w Tuchowie
STYCZEŃ 2020

Tworzywa sztuczne,
metal

Papier
i makulatura

Bioodpady
i odpady zielone

Szkło
białe i kolorowe

Odpady
zmieszane

• opróżnione i zgniecione butelki
po napojach typu PET
• opakowania plastikowe
po: chemii gospodarczej,
kosmetykach (np. szamponach,
proszkach, płynach do mycia
naczyń itp.), produktach
spożywczych (sosach, syropach,
olejach spożywczych)
• wielomateriałowe odpady
opakowaniowe (np. kartony
po mleku i napojach)
• plastikowe zakrętki, torebki,
worki, koszyczki, reklamówki
i inne folie
• opróżnione puszki po napojach,
sokach, po konserwach
• metalowe kapsle z butelek,
zakrętki słoików i innych
pojemników
• folia aluminiowa,
styropian opakowaniowy
• złom żelazny i metale kolorowe

• opakowania z papieru, kartonu,
tektury (także falistej)
• gazety i czasopisma, katalogi,
prospekty, foldery
• papier szkolny i biurowy,
książki i zeszyty
• torebki papierowe, papier
pakowy

BIO - małe worki
fusy z kawy, herbaty, obierki i skórki
z warzyw i owoców, skorupki jajek,
zepsute przetwory warzywne
i owocowe, resztki żywności
BIO - duży worek
trawa, liście, zrębki gałęzi,
części roślin, trociny

• szklane butelki i słoiki po
żywności
• szklane butelki po napojach
• szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)

BIOODPADY MOŻNA KOMPOSTOWAĆ
ODPADY NALEŻY UMIESZCZAĆ
W TOREBKACH LUB OPAKOWANIACH
BIODEGRADOWALNYCH
GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW
ODBIERANE SĄ TYLKO W PSZOK

ZALECA SIĘ WRZUCAĆ OPAKOWANIA
OPRÓŻNIONE Z PRODUKTU,
BEZ ZAKRĘTEK, STARAĆ SIĘ
NIE TŁUC SZKŁA

odpady pozostałe po segregacji,
które nie mogły zostać umieszczone
w poszczególnych grupach np.:
• zużyte materiały higieniczne
(np. pampersy, tampony,
pieluchy)
• zabrudzone: worki, reklamówki,
papier
• paragony, kalki
• szkło stołowe i żaroodporne
• ceramika, doniczki, fajans
i porcelana
• zużyte gąbki i ścierki
• resztki żywności pochodzenia
zwierzęcego

ZGNIEĆ BUTELKĘ, PUSZKĘ
PRZED WRZUCENIEM –
ZAJMIE MNIEJ MIEJSCA,
NIE MA POTRZEBY MYCIA
POJEMNIKÓW I OPAKOWAŃ

PRZED WRZUCENIEM USUŃ ZSZYWKI,
METALOWE ORAZ
PLASTIKOWE CZĘŚCI
WRZUCANY PAPIER MUSI BYĆ SUCHY

NIE WRZUCAMY
•
•
•
•

zabrudzony, zatłuszczony papier
papier powlekany folią
paragony, kalka
wielomateriałowe odpady
opakowaniowe (np. kartony
po mleku i napojach)
• zużyte materiały higieniczne
(np. pampersy, tampony,
pieluchy)
• worki po nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych
• odzież i obuwie

NIE WRZUCAMY
• zużyte baterie i akumulatory
oraz sprzęt RTV i AGD
• butelki i pojemniki z zawartością
• butelki i pojemniki po smarach
olejach, płynach chłodniczych
• opakowania po środkach
ochrony roślin
• opakowania po lekach i zużytych
artykułach medycznych
• części samochodowe

Popiół

(worek przezroczysty)

• zimny żużel
• zimny popiół z palenisk
domowych

NIE WRZUCAMY
• gorący popiół i żużel z palenisk
domowych

NIE WRZUCAMY
• odpady zwierzęce (kości, mięso
i padlina, odchody)
• olej jadalny
• drewno impregnowane i
malowane, płyty wiórowe i mdf
• popiół z węgla kamiennego
• ziemia, kamienie, popiół
• pieluchy jednorazowe i inne
artykuły higieniczne

NIE WRZUCAMY
• szkło stołowe i żaroodporne
• ceramika, doniczki,
znicze z zawartością wosku,
fajans i porcelana
• szyby okienne i zbrojone, lustra
• żarówki, świetlówki, reflektory
• termometry

ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI
MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ UMIESZCZANE
BEZPOŚREDNIO W KUBLE

NIE WRZUCAMY
• odpady niebezpieczne, które
oddajemy na PSZOK
• odpady podlegające
recyklingowi

Odpady
wielkogabarytowe
• materace, stare meble (najlepiej
rozebrane na części), wyroby
tapicerskie, zabawki dużych
rozmiarów
oraz kompletny sprzęt
elektryczny i elektroniczny

NIE BĘDĄ ODBIERANE
• materiały budowlane po
remontach, grzejniki,
muszle toaletowe, okna, drzwi,
duże kartony,
opony samochodowe, urządzeń
zasilanych benzyną (kosiarka,
piła łańcuchowa itp.).
Te odpady należy wywieźć
na PSZOK
ODDAWANY SPRZĘT RTV I AGD NA PSZOK POWINIEN
BYĆ KOMPLETNY!
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
(RTV I AGD) W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI POWINIEN BYĆ
ODDANY W SKLEPIE KUPUJĄC NOWY SPRZĘT.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Tuchów, ul. Długa 51D, tel. 509 170 028, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w soboty - 8-13

Przyjmowane są:

• papier, tektura, tworzywa sztuczne,
opakowania ze szkła bezbarwnego
i kolorowego, szkło płaskie
(bez zanieczyszczeń), opakowanie
wielomateriałowe, z drewna, metale
(w tym opakowaniowe)
• opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych, w tym:
pod ciśnieniem (np. lakiery do włosów
i dezodoranty w sprayu), po: smarach,
olejach i płynach chłodniczych,
rozpuszczalnikach i farbach
• przeterminowane leki, strzykawki i igły
w opakowaniach ochronnych

• chemikalia (oleje, tłuszcze, farby,
detergenty, kleje, lepiszcza, żywice)
• zużyte baterie i akumulatory (pojemniki
na baterie znajdują się również w sklepach,
szkołach, w ratuszu - korytarz na parterze)
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• odzież i tekstylia, buty (dobra odzież
powinna trafić do pojemników CARITAS,
PCK itp. bądź na zbiórki na cele charytatywne)
• zużyte opony z rowerów, wózków,
motorowerów, motocykli i pojazdów
o dopuszczalnej masie do 3,5 t (w ilości do
8 sztuk rocznie)
• gruz betonowy i ceglany
• odpady komunalne ulegające biodegradacji

Nie są przyjmowane:
• odpady zmieszane
• odpady zawierające azbest
• zmieszane odpady z budowy, remontu,
demontażu, na które wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowę
lub remont
• części samochodowe
• opony z pojazdów ciężarowych,
ciągników rolniczych
• odpady nieoznaczone,
bez możliwości identyfikacji
• odpady w opakowaniach cieknących
• odpady poprodukcyjne

Odpady w PSZOK przyjmowane
są wyłącznie z gospodarstw
domowych objętych opłatą za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w gminie
Tuchów po okazaniu:
¨ kodu kreskowego
o nazwie „PSZOK”
¨ dokumentu tożsamości
¨ dokumentu
potwierdzającego
uiszczenie opłaty

