
SZKŁO - POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY 

• Tu wrzucamy:
- butelki szklane, opakowania po napojach i żywności;
- słoiki bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek,
- szklane opakowania po kosmetykach,
- inne opakowania szklane. 

• Tu nie wrzucamy:
- nieopróżnione opakowania po lekarstwach,
- termometrów rtęciowych i strzykawek,
- szkła zbrojonego, szyb samochodowych,
- szkła żaroodpornego,
- lamp neonowych, �uorescencyjnych i rtęciowych, re�ektorów, żarówek, 
- ekranów telewizyjnych, komputerowych,
- luster i szkła okiennego,
- ceramiki, porcelany, kapsli, zakrętek, doniczek.

PAPIER, TEKTURA, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL  
POJEMNIK LUB WOREK W KOLORZE NIEBIESKIM
• Tu wrzucamy:

- gazety, czasopisma, katalogi, prospekty nielakierowane,
- papier szkolny i biurowy,
- książki,
- torebki papierowe,
- tekturę, kartony,
- plastikowe butelki po: napojach, środkach czystości, środkach 
  do pielęgnacji ciała,
- plastikowe i metalowe zakrętki, kapsle,
- opakowania tetrapack (np. kartony po mleku, sokach itp.),
- folię i tworzywa sztuczne,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach,
- opakowania metalowe: puszki po żywności, napojach, karmie dla   
  zwierząt itp.,
- inne odpady metalowe,
- styropian opakowaniowy.

• Tu nie wrzucamy:
- papieru zabrudzonego, tłustego, woskowanego,
- odpadów higienicznych: wacików, podpasek, pieluch,
- worków po cemencie, wapnie,
- butelek i puszek po olejach, farbach, klejach, smarach, 
   rozpuszczalnikach, środkach owado i chwastobójczych, aerozolach,  
   tworzyw z igielitu, włókien szklanych,
- zużytych akumulatorów i baterii,
- sprzętu AGD,
- gumy,
- styropianu budowlanego.

ODPADY ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE 
POJEMNIK LUB WOREK  DOWOLNEGO KOLORU

• Tu wrzucamy pozostałe odpady, nienadające się do segregacji: 
- odpady kuchenne stałe: resztki żywności, przeterminowane artykuły   
  spożywcze, zepsutą żywność,
- skorupki jaj, odpadki z ryb, mięsa, drobne kości, 
- �ltry do kawy wraz z zawartością, torebki po herbacie,
- zabrudzone opakowania plastikowe, 
- porcelanę, talerze, potłuczone szyby, szkło stołowe,
- opakowania po dezodorantach,
- guma,
- artykuły higieniczne: patyczki, wata, pieluchy itp.

• Tu nie wrzucamy:
- odpadów niebezpiecznych,
- opakowań po lekach, farbach, olejach, po środkach ochrony roślin,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. żarówek, lamp,  
  kineskopów, świetlówek, baterii, akumulatorów),
- sprzętu AGD i RTV,
- odpadów wielkogabarytowych. 

ODPADY ZIELONE – WOREK KOLORU CZARNEGO 

• Tu wrzucamy:
- odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji   
  terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także targowisk, 
  gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny drzew, owoce 
  i warzywa.

• Tu nie wrzucamy:
- kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna 
  impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, odchodów zwierząt, popiołu z  
  węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

PAMIĘTAJ!: wrzucaj puste opakowania – zgnieć butelki plastikowe 
i puszki przed wrzuceniem – zdejmij nakrętki z szyjek butelek oraz 
pokrywki ze słoików szklanych – nie tłucz szkła przed wrzuceniem. 

OD 1 LIPCA 2013 ROKU RUSZY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
Do dnia 24 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć do 
Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2 w Ustroniu Morskim wypełnioną deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wraz z 
dotychczasową kopią umowy na odbiór odpadów. W przypadku niezałączonej 
umowy, urząd gminy nie będzie wyciągał sankcji prawnych z tego tytułu. 
Uwaga, właściciele nieruchomości, którzy nie produkują odpadów mają obowiązek 
złożenia deklaracji zerowej.

ZAOPATRZ SIĘ W POJEMNIKI LUB WORKI
Dla właścicieli posesji zamieszkałych:
- przy deklaracji nieselektywnej zbiórki odpadów obowiązuje jeden pojemnik: 
  na odpady zmieszane i bioodpady. Pojemnik dostarczy przedsiębiorca wyłoniony 
  w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
  z terenu gminy Ustronie Morskie.
- przy deklaracji selektywnej zbiórki odpadów obowiązują trzy pojemniki:
        a) na szkło,
                b) papier, tektura, tworzywa sztuczne i metal,
       c) odpady zmieszane i bioodpady.

Pojemnik na odpady zmieszane i bioodpady dostarczy przedsiębiorca wyłoniony 
w drodze przetargu, natomiast pozostałe dwa pojemniki (wymienione w pkt. a) i b) 
właściciel posesji jest zobowiązany zakupić na własny koszt. W takim przypadku Urząd 
Gminy do�nansuje ich zakup do kwoty do 50.00 zł za każdy pojemnik, na podstawie 
faktury imiennej wystawionej na właściciela posesji. 

Uwaga! Od 01 stycznia 2014 r. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczy 
w nieodpłatne użyczenie urząd gminy, dlatego też do końca bieżącego roku 
właściciele posesji mogą używać worków w kolorach zgodnych z Regulaminem tj.:
- na szkło – w kolorze zielonym,
- na papier, tekturę, tworzywa sztuczne i metal – w kolorze niebieskim.

Worki będzie można także zakupić w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim. 

Dla właścicieli posesji niezamieszkałych:
- przy deklaracji nieselektywnej zbiórki odpadów obowiązuje jeden pojemnik: 
  na odpady zmieszane i bioodpady. Pojemnik dostarczy przedsiębiorca   
  wyłoniony w drodze przetargu, a koszt dzierżawy doliczony zostanie do opłaty 
  wynikającej z wielkości pojemnika w następującej wysokości:

• 120 l – 3.00 zł netto za miesiąc,
• 240 l – 8.00 zł netto za miesiąc,
• 1.100 l – 16.00 zł netto za miesiąc.
Do podanych cen naliczony zostanie 8 % podatek.

- przy deklaracji selektywnej zbiórki odpadów obowiązują trzy pojemniki, 
  analogicznie jak dla właścicieli posesji zamieszkałych. Pojemnik na odpady  
  zmieszane i bioodpady dostarczy przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, 
  a koszt dzierżawy doliczony zostanie do opłaty wynikającej z wielkości   
  pojemnika wg stawek j.w. Pozostałe dwa pojemniki do zbiórki selektywnej 
  właściciel posesji ma obowiązek zakupić lub wydzierżawić we własnym zakresie. 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY 
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE ODBIERANE SĄ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ 
WYŁONIONEGO W PRZETARGU SPRZED NIERUCHOMOŚCI. 
WŁAŚCICIEL MA OBOWIĄZEK W TERMINIE OKREŚLONYM 
HARMONOGRAMEM WYSTAWIĆ JE PRZED WEJŚCIEM 
NA TEREN NIERUCHOMOŚCI, CHYBA ŻE 
UZGODNIŁ INACZEJ Z PRZEDSIĘBIORCĄ.


