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NOWA SEGREGACJA
Od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny
System Segregacji Odpadów (Podstawa prawna: Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. z 2017 r. poz. 19)).
Od tej pory odpady komunalne podzielone zostały na cztery frakcje.

Nową selekcjonowaną frakcją są odpady
ulegające biodegradacji – BIO.

Co muszę teraz
zrobić?
• Zakupić brązowy pojemnik na
odpady BIO lub założyć kompostownik.
• Oznakować czytelnie pojemnik, a także pozostałe po-jemniki
do segregacji w widocznym miejscu – naklejka na pojemnik BIO
dołączona do „Informatora Mosińskiego”.

Na terenie gminy Mosina nowy system segregacji odpadów z
wydzieleniem frakcji BIO obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

DO ZBIERANIA SEGREGOWANYCH ODPADÓW SŁUŻĄ:

pojemnik brązowy „Bio”
lub kompostownik
• pojemnik brązowy „Bio”
– do zbierania odpadów „bio”

pojemniki lub worki
• niebieski - „Papier”: przeznaczone do
odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;

• żółty - „Metale i tworzywa sztuczne”:
przeznaczone do odpadów metalowych,
w tym opakowań z metali, z tworzyw
sztucznych i wielomateriałowych

Do kiedy mam na to czas?
• Segregować z wydzieleniem frakcji BIO musimy już teraz, od
1 stycznia 2018 r. Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze brązowego pojemnika na bioodpady BIO, może wrzucać bioodpady do pojemnika innego koloru, ale koniecznie z naklejką BIO. Jednak
bezwzględny obowiązek posiadania pojemnika „BIO” w kolorze
brązowym, a także pozostałych pojemników do segregacji w
określonych kolorach, nastąpi po 30 czerwca 2022 r.

Gdzie mogę kupić pojemnik
na odpady BIO?
• Między innymi w spółce gminnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Mosinie (ul. Sowiniecka 6G, tel. 61 8132 321, 61
8132-337).

Uwaga!
• Pojemniki powinny być w odpowiednim kolorze, zgodnym
z przeznaczeniem.
• Do odpadów zielonych tzn. trawy, liści, drobnych gałązek nadal pozostaną worki lub pojemniki w kolorze brązowym
(oznaczone napisem „Zielone”) i tak jak dotychczas będą odbierane w okresie od kwietnia do listopada.

• zielony - „Szkło”: przeznaczone do odpadów ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe),
w tym opakowania ze szkła;

Masz pytania?
• brązowy - „Zielone”: przeznaczone do
odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych
gałęzi).

NOWA segregacja

Informacje dotyczące segregacji odpadów można uzyskać także
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie - tel. 61 8109 545.
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BIOODPADY - JAK SEGREGOWAĆ?
Co wrzucamy
do brązowego pojemnika BIO?
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• resztki jedzenia, skorupki jajek,
• fusy od kawy i herbaty.

Czego nie wrzucamy do pojemników
BIO?
• gałęzi drzew, krzewów, trawy, liści, drewna itp.
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego, ziemi, kamieni,
• leków,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych takich jak: baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa,
zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD - tzw.
elektroodpady).

Bioodpady można wrzucać do pojemnika BIO w workach foliowych.
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.
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PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
PSZOK nieodpłatnie przyjmuje:
Do PSZOK-u można samodzielnie, nieodpłatnie (w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dostarczyć:
• odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe),
• odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie - o średnicy
maks. 3 cm i długości maks. 30 cm),
• bioodpady,
• przeterminowane leki, chemikalia (detergenty, farby, tusze,
rozpuszczalniki, kleje, środki ochrony roślin),
• zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny
i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowa
dzenia drobnych prac remontowych niewymagających
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone
odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany
w ilości 100 kg na rok od mieszkańca),
• zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motocykli
i motorowerów oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, które
nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej – w ilości 4 sztuk rocznie od mieszkańca).

PSZOK nie będzie przyjmował:
• zmieszane odpady komunalne,
• materiały izolacyjne (np. styropian do ocieplania
budynków, papa),
• odpady zawierające azbest,
• części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reﬂektory,
elementy karoserii), opony z samochodów ciężarowych
i maszyn rolniczych,
• odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyﬁkacji (brak
etykiety, oznaczeń), odpady w opakowaniach cieknących,
• urządzenia przemysłowe, odpady poprodukcyjne, w tym
z działalności rolniczej, sprzęt budowlany,
• stolarka okienna.

INNE ODPADY
Odpady wiekogabarytowe
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywa się dwa razy do roku, w okresie
wiosennym i jesiennym. Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronach mosina.pl i pukmosina.pl

Przetermonowane leki
Przeterminowane leki można również oddawać w aptekach:
Apteka „NATURA” Mosina, Apteka „MOSIŃSKIE CENTRUM
ZDROWIA” Mosina, Apteka „PRZY KRZYŻU” Daszewice, Apteka „STARA APTEKA” Mosina, Apteka „GENCJANA” Krosno,
Apteka „KORMED” Czapury, Apteka „NIEZAPOMINAJKA”
Mosina, Apteka „MACIERZANKA” Rogalinek, Punkt Apteczny „PRABABKA” Babki, Apteka „PARKOWA” Mosina, Apteka
„QUERCUS” Świątniki, Apteka „SZAŁWIA” Krosno, Apteka
„POFARMA” Mosina, Apteka „ESKULAP” Pecna.
Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami na terenie gminy Mosina znajdują się także na stronie
www.mosina.pl->Dla Mieszkańca->Gospodarownie odpadami w zakładkach: Deklaracja – gospodarowanie odpadami / Segregacja od stycznia 2018/ Jak poprawnie segregować/ Harmonogram wywozu odpadów / PSZOK / Pojemniki na odpady komunalne / Kompostowanie bioodpadów / Posprzątaj po
swoim pupilu / Odbiór przeterminowanych leków / Zbiórka
sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów / Rejestr działalności regulowanej.

PSZOK Mosina
ul. Sowiniecka 6G, czynne w poniedziałki, środy i piątki w godz.
11:00 - 17:00 oraz w soboty w godz. 9:00 - 15:00, z wyjątkiem
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, tel. 61 8132 321 w. 41
tel. 697 888 420, wywozy@pukmosina.pl.

Naklejka na pojemnik BIO
Na pojemniku z odpadem BIO powinna się już teraz znaleźć
naklejka z informacją. Można w tym celu skorzystać z załączonej naklejki do “Informatora Mosińskiego”.
Gotowe wzory naklejek na wszystkie pojemniki do segregacji dostępne są na www.mosina.pl->Dla Mieszkańca->Gospodarka odpadami->Jak poprawnie segregować.

NOWA segregacja



INFOrMaTOr MOsIŃsKI

styczeń, 208

jaK DBaĆ O KOMPOSTOWNIK?
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KOMPOSTOWNIK – ZAMIAST
POJEMNIKA BIO
Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które
powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci! Jeśli traﬁą one do kompostownika,
będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie, czy w doniczkach. Dojrzewanie kompostu
trwa zwykle ok. 18 miesięcy (w kompostownikach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet do 2 miesięcy). Dojrzały
kompost ma jednolitą strukturę i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzystywać do użyź-niania gleby.

Jak założyć kompostownik?
Kompostownik ogrodowy z tworzyw sztucznych
dostępny jest w sklepach lub marketach.
Kompostownik można także zrobić samemu.
l Drewniany kompostownik: rozpoczynamy od wkopania w
ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian
układamy deski poziome.
l Kompostowanie w pryzmie: rozpoczynamy od ułożenia warstwy połamanych gałęzi (1-5 cm grubości), zaczynając od najgrubszych. Po ułożeniu gałęzi należy wysypać warstwę materiału,
który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw
substancje mineralne. Można zastosować do tego ziemię ogrodową, torf, słomę lub stary, częściowo rozłożony już kompost.
Powyżej będziemy układać odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem.
Dobrze jest też dodawać na początek nieco gotowego kompostu.
Gdy pryzma osiągnie wysokość ok. 120 cm (jednak nie więcej
niż 1,5 – 2 m), należy ją okryć ziemią lub słomą. Pryzmę należy regularnie podlewać wodą lub, jak niektórzy, gnojówką roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika. Istotne jest także przerzucanie kompostu – dzięki temu proces rozkładu materii przyspiesza. Na zimę pryzmę trzeba okryć materiałem izolacyjnym,
aby umożliwić dalszy rozkład materiału, poprzez układanie warstwami materiałów biodegradowalnych.
l W pobliżu kompostownika warto posadzić bez czarny, bo wydzielane przez jego korzenie substancje doskonale wpływają na
procesy zachodzące w kompoście. Liście bzu wydzielają olejki
eteryczne, które odstraszają owady, także liczne szkodniki.

Co może znaleźć się
na kompostowniku?
l resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię
z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów, a także słomę i siano.

Czego nie wolno wrzucać
do kompostownika?
l mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.
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GMINA

MOSINA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES I - XII 2018 r. ORAZ ODPADÓW BIO
ZA OKRES I - III 2018 r. Z POSESJI MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Informacji udzielają: PUK Mosina nr.tel./61/8 132- 337,8 132-321 wew.2, kom 697 888 420, e-mail: wywozy@pukmosina.pl W przypadku
dnia wolnego lub nieprzewidzianych okoliczności w środku tygodnia, termin wywozu może ulec przesunięciu dzień przed lub dzień po terminie .Prosimy o wystawienie odpadów (tylko w pojemnikach) przed posesję w dniach określonych w podanych wyżej harmonogramie do godz.
6:00. UWAGA!!! Powyższy harmonogram obejmuje także wywóz odpadów bio zbieranych w osobnych brązowych pojemnikach (nie w workach
). W okresie 01.01. – 31.03.2018 r. oraz 12. 2018 r. odpady będą zabierane 1 raz w miesiącu – druga data zaznaczona ciemnym kolorem w harmonogramie. w okresie 01.04. – 30.11.2018 r. odpady bio będą zbierane dwa razy w miesiącu – harmonogram dostarczony zostanie w m-cu
02/03. W miesiącu styczniu i lutym z odpadami BIO (daty zaznaczone ciemniejszym kolorem) będą odbierane choinki .
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GMINA

MOSINA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
SEGREGOWANYCH Z POSESJI MIESZKALNYCH ZA OKRES I-XII 2018 r.

Informacji udzielają: PUK Mosina, tel. 61 8 132-337(8), 61 132 321 wew. 2, kom. 697 888 420, e-mail: wywozy@pukmosina.pl
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Mosinie prosi szanownych mieszkańców o ustawienie worków z wysegregowanymi surowcami przed posesją w dniach
określonych w podanym wyżej harmonogramie do godz. 6.00. Worki powinny być pełne i zawiązane,butelki plastikowe należy odkręcić i zgnieść przed wrzuceniem do worka.
Harmonogramy dotyczące wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych podane zostaną w miesiącach II/III 2018 r.
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