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Masz pytania 
związane z odbiorem

odpadów z Gminy
Wojkowice?

 
Zadzwoń: 32 262 50 28/29

 

lub
 
 
Odwiedź nas w Punkcie Obsługi
Mieszkańców Gminy Wojkowice

ul. Jana III Sobieskiego 125 
w Wojkowicach

 
czynne:

poniedziałki 13:00-17:00
czwartki 08:00-12:00



Metale
i tworzywa
sztuczne

Wrzucamy:
   butelki z tworzyw sztucznych
   opakowania z tworzyw sztucznych
   torebki, worki foliowe
   kartony po mleku i sokach 
  (tetrapak)
   puszki
   folię aluminiową
   opakowania po środkach czystości, 
   kosmetykach
 
Co powstaje:
   bluzy polarowe
   meble ogrodowe
   opakowania metalowe

Nasze codzienne czynności i decyzje mają ogromny wpływ na nasze
życie i środowisko. Segregacja śmieci, niekupowanie zbędnych
przedmiotów i rezygnacja z niepotrzebnych opakowań to bardzo
ważne sprawy, na które na co dzień nie zwracamy uwagi. 
A powinniśmy! Śmieci, które nieposegregowane trafiają do kosza
zostaną zutylizowane. Segregacja mogłaby dać im drugie życie.
Ruszajmy do akcji - dbajmy o środowisko!
 

W tej broszurze przypomnimy jak segregować śmieci. 
Pokażemy też jak będzie wyglądać ich drugie (i kolejne) życie.
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Akcja segregacja
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Jak mniej śmiecić?



Wrzucamy:
   butelki po napojach   
   butelki po żywności (np. oliwa)
   słoiki szklane
   szklane opakowania 
   po kosmetykach
  
Co powstaje:
   opakowania szklane
   kafelki
   materiały budowlane 
   (włókna szklane)

Wrzucamy:
   opakowania z papieru i tektury  
   gazety, czasopisma, ulotki
   zeszyty
   papier biurowy
   kartony, torby papierowe
  
Co powstaje:
   filtry do kawy
   opakowania na jajka
   klosze oświetleniowe
   papier toaletowy
   opakowania np. na pizzę 

meble
deski
drzwi bez szyb
dywany, wykładziny
materace
pierzyny
rowery, wózki
duże zabawki
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Co zrobić z gruzem po remoncie?
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Każde gospodarstwo domowe w naszej gminie może oddać w ciągu roku
nieodpłatnie 1m3 odpadów remontowo-budowlanych z remontu
prowadzonego przez właściciela nieruchomości.
Mieszkańców zainteresowanych Big Bagiem prosimy o kontakt z infolinią
pod numerem telefonu 32 262 50 28/29. Zapełniony worek zostanie
odebrany w terminie 7 dni od odebrania przez właściciela pustego worka.

sanitariaty
odpady budowlane
odpady remontowe
odpady niebezpieczne
części samochodowe
odpady ogrodowe
odpady komunalne
 

Szkło

Papier Co wrzucamy do Big Baga:
Gruz remontowy:
• ceglany
• ceramiczny
• betonowy

Co to odpady wielkogabarytowe? 

Elementy ceramiki:
• płytki
• potłuczona armatura
 sanitarna



BioodpadyWrzucamy:
   resztki warzyw i owoców   
   gałęzie drzew i krzewów
   skoszoną trawę, liście, kwiaty
   trociny i korę drzewną
  
Co powstaje:
   nawóz dla roślin
   biogaz

Wrzucamy:
Wrzucamy wszystko to, czego nie
można odzyskać w procesie
recyklingu, m.in.:
zużyte środki higieny osobistej,
zużyte ręczniki papierowe
resztki po posiłkach (np. wędliny,
mięsa i kości)
tłusty i zabrudzony papier 
(np. papier po maśle lub margarynie),
stłuczone lustra, porcelanę, szklanki,
obuwie
Zostaną odpowiednio
zutylizowane!

Właściciele nieruchomości zabudowy 
jednorodzinnej mogą kompostować 
bioodpady we własnym
kompostowniku.
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Zmieszane

Kompostujesz? Oszczędzasz!

A co z innymi odpadami?

 
Jeśli się na to zdecydują, 
jednocześnie rezygnując z oddawania
odpadów  w brązowym worku, będą 
mogli skorzystać z bonifikaty i obniżyć swoją miesięczną opłatę za
odpady, po złożeniu nowej deklaracji. Przydomowe kompostowniki będą
podlegały kontroli w zakresie ich faktycznego posiadania.


