Słowniczek ważniejszych pojęć
Odpady komunalne
– odpady powstające
w
gospodarstwach
domowych, a także
inne odpady, które ze
względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych.
Odpady niebezpieczne – zawierające
trujące
substancje,
są źródłem skażenia
środowiska metalami
ciężkimi i substancjami organicznymi; nie
nadają się do ponownego wykorzystania
i muszą być składowane na specjalnie
zabezpieczonych składowiskach lub utylizowane w specjalnych
zakładach. Do odpadów niebezpiecznych
należą m.in. baterie,
świetlówki, żarówki,
żarówki energooszczędne, akumulatory
ołowiowe, odczynniki
chemiczne – fotograficzne, farby, kleje,
rozpuszczalniki, żywice, środki ochrony
roślin, opakowania po
tych środkach, stare
leki, silne środki czyszczące, opatrunki.

Odpady
zielone
– odpady pochodzące
z kwietników, ogródków przydomowych,
działek czy sadów
i dużych ogrodów. Należą do nich: kwiaty,
gałęzie, łodygi roślin,
liście, skoszona trawa,
zgniłe owoce.
Odpady
zmieszane
– to te, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co
można z „domowych”
odpadów ponownie
wykorzystać. Do odpadów zmieszanych
należą m.in. zabrudzone
opakowania,
guma, pieluchy, plastry, koci piasek,
popiół (schłodzony),
worki z odkurzacza,
skóra, pędzle, pisaki
i długopisy.
Recykling – odzyskiwanie i przetwarzanie
surowców wtórnych
w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym; Wykorzystywać
można w ten sposób,
nawet wielokrotnie,
substancje zawarte
w odpadach lub poszczególne materiały.

Segregacja odpadów
– jest jedną z metod
ograniczenia ilości odpadów podlegających
utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk
surowców nadających
się do ponownego
użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji
nowych materiałów.
Segregacja odpadów
komunalnych (śmieci
wytworzonych w domach), to zbieranie
odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem
na rodzaj materiałów
(surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja
(a następnie recykling)
odpadów pozwala na:
przetworzenie i wykorzystanie surowca
wtórnego na nowe
materiały,
oszczędzanie miejsca na
składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych
trudno ulegających
rozkładowi odpadów,
ograniczenie zużycia
surowca naturalnego,
oszczędzanie zużycia
energii, ograniczenia
zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie
ilości odpadów i ścieków.
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O nowych
zasadach
gospodarowania
odpadami
na terenie ZGZM

Zawsze po drodze
Podstawą systemu gospodarki odpadami na terenie całego Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego, który wejdzie w życie 1 lipca 2013 r.,
będzie obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych – tych, które
powstają w naszych gospodarstwach domowych. Posegregowane śmieci będzie należało zanieść i wrzucić do odpowiednich pojemników w
osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(tzw. osiedlowych PSZOK-ach).
www.zgzm.pl

Na terenie ZGZM
przewiduje się
budowę kilkuset
PSZOK-ów,
dwóch rodzajów:
podziemne
i naziemne.
Mieszkańcy bloków i kamienic do osiedlowych
PSZOK-ów będą zanosić
nie tylko odpady posegregowane według rodzajów,
ale również zawartość
tradycyjnego kubła na
śmieci, czyli tzw. odpady
zmieszane.

W osiedlowym PSZOK-u znajdziemy:

PAPIER

SZKŁO

PLASTIK

– Pojemnik niebieski - na
papier, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty
i ulotki, papier szkolny
i
biurowy,
książki
w miękkich okładkach,
torebki papierowe, kartony, papier opakowaniowy, pudełka;

– Pojemnik zielony – na
szkło kolorowe i bezbarwne, szklane butelki i słoiki po napojach
i żywności, butelki po
napojach alkoholowych,
szklane opakowania po
kosmetykach;

– Pojemnik żółty – na
opakowania wielomateriałowe (jak kartony
po mleku czy sokach)
i tworzywa sztuczne,
czyli plastikowe opakowania, butelki PET po
napojach, opakowania
po chemii gospodarczej,
butelki po płynach do
mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki,
plastikowe koszyczki po
owocach.

Centralny Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Mieszkańcy wsi i domków
(budownictwo jednorodzinne) odpady zmieszane będą wyrzucać tak, jak
dotychczas – do kubła,
stojącego przy ich domu.
Odpady posegregowane
zaniosą do osiedlowego
PSZOK-u.

Odpady zmieszane zostaną wywiezione do Regionalnej Instalacji do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych.

www.zgzm.pl

Wszystkie wymieni ne wyżej odpady będzie można
także wywieźć do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych W Centralnym
PSZOK-u zbierane będą
bezpłatnie również wszystkie inne odpady: ubrania
i tekstylia, meble, odpady
budowlane i rozbiórkowe,
zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i przeterminowane leki,
popioły i odpady zielone
z przydomowych ogródków.

www.zgzm.pl

