Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto
zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie
ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki
recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%,
ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję
gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych.
Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie
produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do
procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku
aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy
tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze
i 30% w przypadku szkła!

Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka
zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić
odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić
powietrza.

Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli
i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich
pojemników.

Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach.
Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego
zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.

Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed
wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym
przypadku dojdzie do zabrudzenia frakcji selektywnej
uniemożliwiającej jego przetworzenie.

Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten
sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej
będziesz musiał je wynosić!

Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki
używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym
produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz
mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla
Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.

Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb,
szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów
szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster
może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło
opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!

Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo
zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych,
ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów
zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do
recyklingu!

Zasady segregowania w Gminie Sulechów:
Odpady komunalne na terenie Gminy Sulechów zbierane są
w postaci zmieszanej i selektywnej. W skład odpadów zbieranych
selektywnie wchodzą: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne
i odpady biodegradowalne.
Obowiązują dwa systemy zbierania odpadów:
- system workowy (odpady selektywne),
- system pojemnikowy (odpady zmieszane i selektywne).
Pamiętaj o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) do którego możesz oddać: odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, meble i odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, metale, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony. Przeterminowane leki oddawaj do
apteki bądź PSZOK.
PUNKT
SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA
KOMUNALNYCH
ul. Orzechowa 1 w Sulechowie
czynny:
poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00
sobota w godzinach 9.00-16.00
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