Opracowanie merytoryczne: Justyna Grześkowiak, Anna Fabiś Opracowanie graﬁczne: Paweł Pytel

EKO PORADNIK
GMINY ŚWIEBODZIN

Jak segregować odpady?
Co z odpadami niebezpiecznymi?
Jak działa PSZOK?
Nowości w ZWKiUK.
Eko projekty w Budżecie Obywatelskim.

#razemmożemywięcej

„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich,
rób małe rzeczy w wielki sposób.”
– Napoleon Hill
Drodzy Mieszkańcy,
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina
Świebodzin zapewnia odbiór odpadów:
- odpadów surowcowych ( papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne )
- bioodpadów
- zmieszanych odpadów komunalnych
- odpadów w formie wystawki, tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
oraz zużyty sprzęt rtv i agd.
W ramach opłaty mają również Państwo możliwość oddania odpadów do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jeziory.
Ponadto Gmina Świebodzin:
-wyposaża właścicieli nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnej
zbiórki odpadów
-wyposaża właścicieli nieruchomości wielolokalowych w pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów
Odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie harmonogramu, który
jest dostępny na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu w zakładce
gospodarka odpadami lub w Urzędzie Miejskim.
Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godz. 6:00.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek: 8:00 – 16:00 Wtorek 7:20 -15:20
Deklaracje – Urząd Miejski pok. 42; tel. : 68-475-09-09
Wpłaty – Urząd Miejski pok. 42; tel.: 68-479-14-99

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Prawo krajowe i unijne nakłada na każdą gminę i jej mieszkańców obowiązek
prowadzenia selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadóworaz uzyskania
odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.
NIE SEGREGUJESZ – PŁACISZ KARĘ !!!
Za brak segregacji odpadów grozi wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W przypadku wspólnej altany śmietnikowej w zabudowie wielorodzinnej
odpowiedzialność za jakość segregacji ponoszą wszyscy mieszkańcy. Za źle posortowane
odpady nałożona zostanie wyższa opłata.

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
ŻÓŁTY POJEMNIK / WOREK
- opakowania wielomateriałowe np. karton po mleku
- zgniecione i odkręcone butelki PET
- butelki po chemii gospodarczej
- folia, worki, reklamówki, styropian opakowaniowy
- puszki, opakowania metalowe, kapsle

-NIE MYJEMY

-ZGNIATAMY

NIE WRZUCAMY!!
- pojemniki po smarach, olejach przemysłowych
- opakowania po lekach
- baterie
- zabawki, sprzęt agd
- strzykawki i inne odpady medyczne
- opakowania po nawozach
Tworzywa sztuczne stanowią zaledwie 7% masy wszystkich odpadów. Zajmują
one jednak bardzo dużo miejsca. Dlatego powinniśmy je zgniatać przed wrzuceniem
do pojemnika. W Polsce rocznie zużywa się 400 mln aluminiowych puszek, które można
powtórnie przetworzyć i wykorzystać nieskończenie wiele razy. Segregacja tworzyw
sztucznych pozwala na stworzenie nowych opakowań, butelek, powłok na tekturę falistą,
odzieży (np. bluz polarowych), mebli ogrodowych, folii, słupków drogowych, ogrodzeń,
zabawek, długopisów.

SZKŁO
ZIELONY POJEMNIK / WOREK
- butelki szklane po napojach
- szklane opakowania po kosmetykach
- szklane talerze, wazony
- szklanki, słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych
uszczelek)

-NIE MYJEMY
NIE WRZUCAMY!!
- ceramika, szkło stołowe, żaroodporne
- lustra, porcelana, kryształ
- duralex, bombki
- szyby samochodowe
- znicze z zawartością wosku
- szkło okienne, żarówki, świetlówki
Szkło – jest materiałem, który w całości może zostać poddany
recyklingowi. Zużyte opakowania szklane można w nieskończoność
przetapiać na nowe, bez pogorszenia ich jakości. Dzięki odzyskowi
powstają kolejne szklane butelki, słoiki kafelki kuchenne, blaty kuchenne
czy izolacje ścian.

PAPIER
NIEBIESKI POJEMNIK / WOREK
- gazety, czasopisma, ulotki, gazetki reklamowe
- książki, zeszyty, papier szkolny
- tektura i opakowania tekturowe
- puste opakowania po lekach

-ZGNIATAMY
NIE WRZUCAMY!!
- zabrudzony i zatłuszczony papier
- papier z folią
- tapety, worki po cemencie, gipsie, wapnie
- zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne
- pieluchy jednorazowe i podpaski
Papier – nie można przetwarzać go w nieskończoność. Szacuje się, że – nie
tracąc na jakości – może on być wykorzystany w obiegu czterokrotnie.
Dzięki selektywnej zbiórce makulatury powstają m.in. banknoty, bandaże,
maseczki ochronne, ﬁltry do kawy, doniczki i podstawki, opakowania do
jajek, fartuchy szpitalne, kartony, papier ksero, papier toaletowy.

BIO
BRĄZOWY POJEMNIK / WOREK
- rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
trociny drzew
- liście, kwiaty, trawa, chwasty, popiół drzewny
- obierki, owoce, warzywa, fusy po kawie i herbacie
- stary chleb

-NIE MYJEMY
NIE WRZUCAMY!!
- kości zwierząt, zepsutej żywności
- mięsa, padliny zwierząt, odchodów zwierzęcych
- płynnych odpadów kuchennych
- oleju jadalnego
- kamieni, ziemi
- popiołu
Odpady BIO należy wrzucać do pojemnika luzem (bez worka). Umieszczanie ich
w zwykłych workach foliowych uniemożliwi ich dalsze, właściwe przetwarzanie
i uzyskanie certyﬁkowanego kompostu. Zebrane bioodpady traﬁają
do BIOKOMPOSTOWNI – nowoczesnej instalacji służącej zagospodarowaniu
odpadów biodegradowalnych. W procesie ich przetwarzania powstają energia
oraz kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może być wykorzystany
w naszych ogrodach.

ZAMIAST DO ŚMIETNIKA
WRZUĆ „BIO”
DO KOMPOSTOWNIKA!
CZY WIESZ, ŻE:
Kompostowanie jest najlepszym i najprostszym sposobem na uzyskanie
własnego materiału do użyźniania gleby, dającym możliwość
zagospodarowania odpadów.

70% śmieci wytwarzanych w naszych domach to odpady biodegradowalne,
dlatego zachęcamy Państwa do założenia lub zakupienia gotowego
przydomowego kompostownika.

40% zawartości śmieci każdego z nas można wykorzystać do kompostowania.
Kompost- jako podłoże bogate w łatwo przyswajalne przez rośliny
składniki stosowany jest jako substancja poprawiająca właściwości gleby
w miejskich zieleńcach, w ogrodnictwie, rolnictwie. Pełnić może rolę
nawozu, źródła kwasów humusowych, jest naturalnym pestycydem.
Bioodpady- (odpady ulegające biodegradacji) oznacza każde odpady,
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu, takie jak odpady
żywności, odpady ogrodowe oraz papier i karton.
Zalety kompostowania:
- zmniejszenie masy i objętości odpadów
- ograniczenie powierzchni wysypisk śmieci
- zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych
- niski koszt pozyskania świetnej jakości nawozu

Rodzaje
kompostowników
Kompostować odpady można w :
1) gotowych kompostownikach ogrodowych lub;
2)drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej,
wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych
tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub;
3)formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa
się warstwowo.

ODPADY NADAJĄCE SIĘ NA KOMPOST:
resztki pieczywa, resztki i obierki warzyw oraz
owoców, ziarna (np. kasza, ryż), łupiny orzechów,
trociny, rozdrobnione liście i gałązki, skórki
z bananów, skoszona trawa, fusy z kawy
i herbaty, popiół drzewny

ODPADY KTÓRYCH NIE POWINNO SIĘ KOMPOSTOWAĆ:
resztek mięsa i ryb, w tym kości, niedopałków
papierosów, resztek marynat octowych, resztek
nabiału, chwastów z dojrzałymi nasionami, dużych
ilości oleju po smażeniu, zainfekowanych roślin,
zadrukowanego papieru, zużytych podpasek,
pieluch, chusteczek higienicznych

ODPADY
NIEBEZPIECZNE
PRZETERMINOWANE LEKI – NIE DO ŚMIETNIKA!!!
Leki zawierają substancje wpływające niekorzystnie na środowisko naturalne,
a także na zdrowie i życie ludzi.
Związki chemiczne zawarte w lekach działają destrukcyjnie na glebę i wodę,
zatruwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet przez
kilkadziesiąt lat.
Zacznij od dziś i podejmij proste kroki aby zutylizować przeterminowane leki
w bezpiecznych sposób.
Tutaj można legalnie wyrzucić leki na terenie Gminy Świebodzin:
1. Apteka „Zdrowie” - ul. Kościelna 9;
2. Apteka „Nowa” - przy Placu Wolności nr 6;
3. Apteka Pod Orłem - ul. Sulechowska 8.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jeziory 55
Zbieraj zużyte baterie!!!
- chronisz środowisko naturalne dla siebie i innych pokoleń
- ograniczasz eksploatację zasobów naturalnych
- nie trujesz środowiska
- 1 bateria typu „paluszek” zanieczyszcza trwale 1m3 ziemi
- 1 bateria zegarkowa zawierająca srebro skutecznie skaża od 5 000 do 50 000 l wody
- 1 bateria z kompostowni powoduje zatrucie całej par i kompostu
Tutaj można legalnie wyrzucić zużyte baterie na terenie Gminy Świebodzin:
1.Urzędzie Miejskim w Świebodzinie
2.Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Jeziory 55 (PSZOK)
3.Szkołach Podstawowych w Świebodzinie
4.Publicznych Przedszkolach w Świebodzinie
5.Świetlicach Wiejskich na terenie Gminy Świebodzin

Baterie i akumulatory możesz oddać u Sprzedawcy,
który przekaże je do uprawnionego podmiotu.
Odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych
ani do pojemników przeznaczonych na odpady selektywne! To takie, które stanowią
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub środowiska

Odpady niebezpieczne to takie, które stanowią zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzkiego lub środowiska

Kompostujesz?,
od września 2020 r. zapłacisz mniej!
U l ga d l a w ł a ś c i c i e l i n i e r u c h o m o ś c i j e d n o ro d z i n ny c h
kompostujących bioodpady!
Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel
nieruchomości zadeklaruje kompostowanie bioodpadów.
Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację
o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
Fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów
podlega kontroli.
Utracisz prawo do zwolnienia, jeśli:
1) nie posiadasz przydomowego kompostownika lub
2) nie kompostujesz bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwiasz dokonanie oględzin nieruchomości,

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, możliwe jest po upływie
6 miesięcy od utratyprawa zwolnienia i złożeniu nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZMIESZANE
I GABARYTY
CZARNY POJEMNIK/WOREK
-wszystkie odpady komunalne niebędące odpadami
niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej
-artykuły higieniczne: pieluchy, podpaski
-odpady kuchenne niezaliczane do odpadów bio
-wystudzony popiół

-NIE MYJEMY
NIE WRZUCAMY!!
- elektrośmieci
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- papy, styropianu budowlanego
- odpadów gabarytowych
- odpadów niebezpiecznych

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
OD NOWEGO ROKU ODPADY ODBIERANE
W FORMIE WYSTAWKI
Ze względu na swój rozmiar lub wagę niektóre odpady nie mogą być umieszczane
w pojemnikach.
WYSTAWIAMY: stoły, szafy, krzesła, kanapy, sofy, materace, dywany, wykładziny,
wózki dziecięce, nosidełka, rowery, drzwi, obrazy, ławki, parasole, zużyty sprzęt
agd i rtv pochodzący z gospodarstw domowych, zużyte opony
NIE WYSTAWIAMY: części samochodowych, odpadów budowalnych
i rozbiórkowych, stolarki okiennej i drzwiowej, armatury i ceramiki łazienkowej,
sanitariatów, rur, paneli podłogowych i ściennych.

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych będą wystawiali ww. odpady przed
domem, natomiast mieszkańcy budynków wielolokalowych będą mogli
wystawiać ww. odpady przy wiatach lub zasiekach śmietnikowych bądź innych
miejscach wyznaczonych przez zarządców. Ich odbiór odbywać się będzie
zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. Odpady należy
wystawić do godz. 6.00 w dniu przewidzianego odbioru.

UWAGA! W/w odpadów nie wolno zostawiać obok śmietników, wiat
śmietnikowych i osłon poza harmonogramem. Grozi za to mandat.
Obowiązek sprzątania miejsc, w których zlokalizowane są śmietniki, należy do ich
właściciela – w budynkach wielolokalowych to zarządca nieruchomości/
spółdzielnia mieszkaniowa, w przypadku domów jednorodzinnych to właściciel
domu.

Uwaga!!!
Odpady wystawiane poza harmonogramem
od nowego roku nie będą odbierane.

ODPADY MOŻESZ ZAWIEŹĆ SAMODZIELNIE
DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY
Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
Adres: Jeziory 55, 66-200 Świebodzin ( kierunek Sulechów)
Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
Przyjmujemy:
papier; metal; tworzywo sztuczne; odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
szkło; bioodpady; przeterminowane leki; chemikalia; odpady niebezpieczne;
zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble
i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte
opony; odpady niekwaliﬁkujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek; odpady tekstyliów i odzieży.
Nie przyjmujemy:
-papy, azbestu, szyb samochodowych, części samochodowych,styropianu
budowlanego, odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej, opon rolniczych,
zmieszanych odpadów komunalnych.
Pamiętaj, że pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów
z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku
lub koszu umieścić. Zarównotransport, załadunek, jaki rozładunek leży
po Twojej stronie.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
PSZOK nie przyjmie odpadów pochodzących z prowadzonej działalności
gospodarczej i rolniczej, z nieruchomości niezamieszkałych oraz rodzinnych
ogródków działkowych.
Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
przyjmowane są po każdorazowym okazaniu dokumentu tożsamości oraz
dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy za bieżący okres rozliczeniowy.

NIE TRUJ!
STOP SPALANIU ODPADÓW
W PIECACH DOMOWYCH!

PAMIĘTAJ!!!
DOMOWY PIEC NIE SŁUŻY
DO SPALANIA ODPADÓW

nie rób dymu!

PALISZ ŚMIECI WYTWARZASZ SZKODLIWE DLA ZDROWIA SUBSTANCJE NIE TRUJ SIEBIE I SWOICH BLISKICH
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu
grozi mandat do 500zł lub grzywna do 5000 zł, bądź 30 dni aresztu
gdy sprawa traﬁ do sądu.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw
sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy
czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów
emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może
objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób
nowotworowych.

"Kolorowe pojemniki to fajna sprawa
każdy człowiek wie, że segregacja to ekologii podstawa"
Sprzedaż i dzierżawa pojemników na odpady przez ZWKIUK dla klientów
indywidualnych i podmiotów gospodarczych
Stojaki na worki do selektywnej zbiórki potrójny /pojedynczy
-stojak potrójny i pojedynczy przeznaczony jest do
przytrzymywania worków na śmieci segregowane
-stojak posiada klapę i uchwyty umożliwiające łatwe
umocowanie worka
-produkt umożliwia wygodną segregację odpadów
-dostępne kolory:

Pojemnik dwukołowy 120/ 240l
-jest wysoce odporny na udary mechaniczne i zmiany temperatury
-wygodne i bezpieczne uchwyty − gładka powierzchnia wewnętrzna
dla łatwego opróżniania i mycia
-pojemnik na odpady 120l/240l posiada certyﬁkaty EN 840
-dostępne kolory:

Pojemnik 1100l/ 660l
-jest wysoce odporny na udary mechaniczne i zmiany temperatury
- wyposażony w 4 kółka jezdne w tym 2 z hamulcem jazdy i skrętu
- dostępny w wersji z klapą w klapie- „ Nowość”
- pojemnik na odpady 1100l/660l „ Lid in Lid” posiada
certyﬁkat EN 840
-dostępne kolory:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępną na naszej stronie internetowej
www.zwkiuk.swiebodzin.pl w zakładce SPRZEDAŻ/DZIERŻAWA POJEMNIKÓW.
Jednocześnie informujemy, że na terenie Spółki ZWKiUK Sp. z o.o. przy ul. Młyńskiej 37
w Świebodzinie (koło Grodziszcza) znajduje się wzorcownia pojemników na odpady
komunalne „zmieszane” oraz segregowane. Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 pod numerem telefonu 885802169.

Drodzy Państwo w Budżecie Obywatelskim 2021 wprowadzamy
nową kategorię tzw. Projekty Ekologiczne – zadania inwestycyjne,
które dotyczą m. in. :
a) rozwoju publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów
zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację
istniejących, w tym zabytkowych, zgodnych z obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Świebodzin;
b) przeciwdziałania suszy, ograniczenia ryzyka powodziowego,
podtopień, oraz ochrony zasobów wodnych w ramach budowy
i modernizacji publicznej, ogólnodostępnej małej retencji wód
opadowych i roztopowych oraz ich zagospodarowania;
c) edukacji ekologicznej mieszkańców.

Wydawnictwo sﬁnansowane ze środków???

eko BUDŻET
OBYWATELSKI
2021

www.swiebodzin.budzet-obywatelski.org

Harmonogram działań:
SKŁADANIE
WNIOSKÓW

WERYFIKACJA
WNIOSKÓW

GŁOSOWANIE

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW

15.08-15.09

do 7.10

16.10-30.10

do 30.11

