Zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Dzierzgoń

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w
Dzierzgoniu
ul. Słowackiego 30
82-440 Dzierzgoń
Tel. 55 276 25 62

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przekazywane są do Zakładu Utylizacji w Gilwie Małej.
Gmina Dzierzgoń jest w trakcie budowy Punktu Selektywnie Zebranych Odpadów Komunalnych, który będzie zlokalizowany na terenie
dawnego składowiska odpadów w Miniętach.

Do czasu utworzenia stałego PSZOK odpady takie jak, gruz pochodzący z remontu mieszkaniowego, opony, skoszona trawa będą odbierane po
zgłoszeniu telefonicznym.

1) Przeterminowane leki- punkt odbioru znajduję się na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego przy ul. Zawadzkiego 17 w
Dzierzgoniu,
2) Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe znajdują się na terenie budynków użyteczności publicznej:
a) Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu,
ul. Krzywa 18 w Dzierzgoniu
b) Szkoła Podstawowa w Bruku,
c) Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha w Bągarcie,
d) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A
w Dzierzgoniu
e) Świetlicy wiejskiej w Ankamatach,
f) Świetlicy wiejskiej w Bągarcie,
g) Świetlicy wiejskiej w Budziszu,
h) Świetlicy wiejskiej w Jasnej,
i) Świetlicy wiejskiej w Nowinach,
j) Świetlicy wiejskiej w Miniętach,
k) Świetlicy wiejskiej w Prakwicach,
l) Świetlicy wiejskiej w Stanowie,
m) Świetlicy wiejskiej w Tywęzach,
n) Świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej.

3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielogabarytowe odbierane są dwa razy do roku w terminie wyznaczonym przez
podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Dzierzgoń,
4) Ponadto pozostałe odpady komunalne np. odpady budowalne, skoszona trawa, które nie są wymienione odbierane są na zgłoszenie
właściciela nieruchomości.

JAK SEGREGUJEMY ODPADY W GMINIE DZIERZGOŃ

Zbieramy następujące rodzaje śmieci

Tworzywa sztuczne – worki żółte

Odpady
wielomateriałowe i
metal – worek
czarny

Szkło – worek biały

Odpady ulegające
biodegradacji, w
tym odpady
zielone

wrzucamy:

wrzucamy:

wrzucamy:

wrzucamy:

wrzucamy:

- gazety,

- puste butelki plastikowe po
różnych napojach (PET),

- puste opakowania
wielomateriałowe
(np. kartony po
płynnej żywności,

- butelki szklane,

- skoszoną trawę,
korę, chwasty

Papier i tektura
– worki
niebieskie

- książki i inny
papier,
- tekturę,
- worki
papierowe,
- ścinki
drukarskie

- puste butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach czystości
(np. po szamponach, płynach do
kąpieli),
- plastikowe opakowania po
żywności (np. kubeczki po
jogurtach),

- metalowe puszki
(po napojach oraz
konserwy),

- słoiki

- resztki obiadowe,
- suche pieczywo

- folie i torebki z tworzyw
sztucznych,
- czyste kanistry plastikowe (np. po
płynie do spryskiwaczy
samochodowych).

nie wolno
wrzucać!
- opakowań z
jakąkolwiek
zawartością,
- tapet,
- kalki kopiującej,
- zatłuszczonego
i mokrego
papieru

nie wolno wrzucać!
- opakowań po medykamentach,

nie wolno
wrzucać!
- puszek i
pojemników po
farbach i lakierach,

nie wolno wrzucać!
- szyb okiennych i
samochodowych,
- luster,
- szkła kryształowego,
- naczyń żaroodpornych,
- ceramiki (w tym fajansu,
porcelany, naczyń arco),
- żarówek i świetlówek,

nie wolno
wrzucać!
- gruzu i kamieni
zebranych w
ogrodzie,

2012 r.

2013 r.

2014 r.

7,13 %

9,8%

37,2 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów

komunalnych:

papieru,

metali,

tworzyw sztucznych i szkła:

Osiągnięty
odpadów

poziom

ograniczenia

komunalnych

masy

ulegających

biodegradacji kierowanych do składowania:

70,26 % 30,9 %

9,3%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w roku 2012 wyniósł 100%.

