SEGREGACJA PO NOWEMU
Szanowni mieszkańcy,
W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. nowych, jednakowych dla całego
kraju, zasad segregacji odpadów komunalnych nałożonych rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) wraz z uchwałami Rady
Gminy Nowe Miasto:



Uchwała Nr 184/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe
Miasto ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 4 grudnia 2017 r. poz. 11073,
Uchwała 185/XXIX/2017 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 4 listopada 2017 r. poz. 11074.

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Nowe Miasto wprowadzone zostają nowe
zasady segregacji odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości deklarując
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobligowany będzie do wydzielenia czterech
frakcji odpadów selektywnie zebranych oraz piątej - odpady zmieszane.
 worek niebieski - papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
 worek zielony – szkło i opakowania szklane kolorowe,
 worek żółty – metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych oraz odpady wielomateriałowe,
 worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów,
 odpady zmieszane – pojemnik lub czarny worek.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY W GMINIE NOWE MIASTO?










 Wrzucamy

opakowania z papieru,
karton, tekturę (także
falistą),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe.

Papier i tektura - worek niebieski
X Nie wrzucamy









ręczników papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych,
papieru lakierowanego
i powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego, kartonów
po mleku i napojach,
papierowych worków po
nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych oraz tapet,
pieluch jednorazowych
i podpasek,
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Ważne !
Zadbaj, by makulatura nie była
mokra lub zabrudzona, aby do
worka nie trafiały żadne
zanieczyszczenia mechaniczne (np.
tekstylia, szkło, zmieszane odpady
komunalne), chemiczne (np. kleje,
i farby).
Czy wiesz, że:
-wyprodukowanie jednej tony
papieru wymaga ścięcia aż 17
drzew, które wytwarzają więcej
tlenu, niż potrzebuje go do życia 5
osób.
- ponowne przerobienie stosu gazet
o wysokości 125 cm pozwala na

zatłuszczonych jednorazowych
uratowanie 6- metrowej sosny,
opakowań z papieru i naczyń
która rośnie, aż 20 lat.
jednorazowych,
 ubrań.
Tworzywa sztuczne i metale – worek żółty
X Nie wrzucamy
Ważne !
 butelek i pojemników
Zgnieć butelki przed wrzuceniem.
z zawartością,
Recykling plastiku pozwala
 opakowań po lekach
przetworzyć go na następny
i zużytych artykułów medycznych, produkt.
 opakowań po olejach
Czy wiesz, że:
silnikowych,
- plastyki to większości produkty na
 części samochodowych,
bazie ropy naftowej i gazu
 zużytych baterii
ziemnego powstające w różnych
i akumulatorów,
skomplikowanych procesach,
 puszek i pojemników po farbach
- rozkład plastikowej butelki może
i lakierach,
trwać nawet 500 lat.
 zużytego sprzętu elektronicznego
i AGD.



















 Wrzucamy
odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po
napojach,
nakrętki, plastikowe torby,
worki, reklamówki, inne
folie, kapsle,
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych,
opakowania
wielomateriałowe (np.
kartony po mleku i sokach),
opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do
zębów) itp.,
aluminiowe puszki po
napojach i sokach, po
konserwach, folię
aluminiową, metale
kolorowe, zakrętki od
słoików,
zabawki (zabawki z
tworzywa sztucznego, o ile
nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców.
 Wrzucamy
butelki, słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
szklane opakowania po
kosmetykach (o ile nie są
wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców).











Szkło – worek zielony
X Nie wrzucamy
ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów,
luster, szkła okularowego, szkła
żaroodpornego,
i szyb okiennych
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
reflektorów,
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
termometrów i strzykawek.

2

Ważne !
Nie tłucz szkła przed wrzuceniem
go do worka. Szkło można
przetworzyć w całości i nie
potrzebuje dodatkowych
elementów by powstał z niego
kolejny produkt.
Korzyści z recyklingu szkła:
- dzięki recyklingowi szkła
ograniczamy zużycie surowców
takich jak: piasek, soda, wapień,
zmniejszamy zużycie wody i
energii,
- obniżamy wielkość emisji
zanieczyszczeń do powietrza.
Segregując je przyczyniamy się do
zmniejszenia masy tych odpadów
kierowanych na składowiska
odpadów.








Odpady ulegające biodegradacji (Bioodpady) – worek brązowy
 Wrzucamy
X Nie wrzucamy
Ważne!
odpadki warzywne i
 kości zwierząt i odchodów
Odpady ulegające biodegradacji
owocowe (w tym obierki
zwierząt,
(bioodpady) można
itp.),
 popiołu z węgla kamiennego,
zagospodarować we własnym
gałązki i krzewów,
 leków, drewna impregnowanego,
zakresie
w przydomowym
skoszoną trawę, liście,
 płyt wiórowych i MDF, ziemi i
kompostowniku.
kwiaty,
kamieni,
Zalety kompostowania:
trociny i korę drzew,
 innych odpadów komunalnych (w
- zmniejszenie o 30-50% ogólnej
resztki jedzenia.
tym niebezpiecznych).
ilości odpadów kierowanych na
wysypiska,- unieszkodliwienie
odpadów pod względem sanitarnoepidemiologicznym- produkcja
kompostu niezbędnego dla
zapewnienia urodzajności gleb.

Niesegregowane odpady komunalne (Zmieszane)
 Wrzucamy
X Nie wrzucamy
Ważne!
 resztki żywności;
 odpadówwielkogabarytowych, Wszystko to, czego nie można
 fusy po kawie i herbacie;
odzyskać w procesie recyklingu,
budowlanych i niebezpiecznych
 skorupki po jajkach
takich jak na przykład baterie, leki z wyłączeniem odpadów
i orzechach;
niebezpiecznych, wyrzucamy do
czy żarówki.
 zużyte ręczniki papierowe
pojemnika z odpadami
i chusteczki higieniczne;
zmieszanymi.
 mokry, zabrudzony papier;
 fajans, porcelanę, pampersy;
 tekstylia;
 popiół.
Wszystko to, co nie może
zostać zakwalifikowane do
jakiejkolwiek grupy
odpadów nadających się do
segregacji.
Bez zmian pozostaje sposób zbierania i gromadzenia frakcji odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zużytych akumulatorów
i odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Przeterminowane leki można przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach a zużyte
baterie dostarczyć do oznakowanych pojemników usytuowanych w placówce oświatowej i w budynku Urzędu
Gminy Nowe Miasto.
Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych na nieruchomościach zamieszkałych będzie odbywał się zgodnie
z harmonogramem wywozu. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nieodpłatnie udostępnione są
przez przedsiębiorcę, który odbiera odpady na mocy umowy podpisanej z gminą lub można nabyć w Urzędzie
Gminy Nowe Miasto I piętro pok. Nr 6.
Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony naszego środowiska, ale segregowanie
odpadów przynosi nam również korzyści finansowe – segregując, zapłacimy mniej za
zagospodarowanie odpadów. Jeśli będziemy nasze śmieci oddawać tylko w formie zmieszanej,
rachunek za podatek śmieciowy będzie wyższy. Słowem – segregacja się opłaca!
W wyniku rozstrzygnięcia „Przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Nowe Miasto w dniu 14 grudnia 2017 r. została podpisana kolejna umowa z przedsiębiorcą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Płońsku, ul. Mickiewicza 4,
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09-100 Płońsk. Czas obowiązywania umowy obejmuje okres od 1 stycznia 2018 do
31 grudnia 2018 roku.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych
na prowadzenie działalności gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe prosimy uzgodnić telefonicznie
z wykonawcą odbioru odpadów.
Pracownicy firmy wywozowej na bieżąco kontrolują zawartość pojemników na
zmieszane odpady komunalne i worki na odpady segregowane. Właściciele nieruchomości,
którzy zadeklarowali segregacje odpadów obowiązani są do segregacji odpadów
i wystawiania co miesiąc segregowanych odpadów.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie realizował swego obowiązku
zostanie naliczona opłata jak za odpady niesegregowane.
Urząd Gminy Nowe Miasto
grudzień 2017
Opracowanie: Alina Jasińska - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Zaakceptowała: Elżbieta Szymańska- Kierownik Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
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