
PAPIER
-opakowania z papieru i tektury

-gazety, czasopisma, ulotki
-papier szkolny i biurowy

papier pakowy
-zeszyty i książki

-torby i worki

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania w terminie do 31 maja każdego roku (domki letniskowe i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe)

SPOSOBY PŁATNOŚCI:

• bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Postomino: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010

• gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Ustce o/Postomino (bez opłat)

• za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Postomino: z zaznaczeniem w tytule wpłaty: ,, oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi’’ oraz wpisanie adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady

• u Inakasenta (pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie)

SZKŁO
-szklane butelki po napojach i żywności

-słoiki bez nakrętek
-szklane opakowania po kosmetykach

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE
-butelki plastikowe,

-nakrętki, kapsle, i zakrętki od słoików
-plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe

- kartony po mleku i sokach
- puszki po żywności

- folia aluminiowa
- opakowania po środkach czystości, kosmetykach

ODPADY BIODEGRADOWALNE
-odpadki warzywne i owocowe

-resztki jedzenia
-gałęzie drzew i krzewów

- skoszona trawa, liście, kwiaty

NIE WRZUCAĆ
-odpady higieniczne np. ręcniki papierowe i zuzyte

chusteczki
-papier lakierowany i powleczony folią

-tłusty papier
-kartony po mleku

-papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych

NIE WRZUCAĆ
-ceramika, doniczki, porcelana
-szkło okularowe i żaroodporne

-znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki  i reflektory
-opakowania po lekach i rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych, lustra i szyby

NIE WRZUCAĆ
- butelki i pojemniki z zawartością

-opakowania po lekach
- -zużyte baterie i akumulatory

- puszki po farbach i lakierach             -zużyty sprzęt 
elektroniczny i AGD 

NIE WYRZUCAĆ
-kości i odchody zwierząt

-popiół z węgla kamiennego
-drewno impregnowane

-płyty wiórowe i MDF
-ziemia i kamienie

ZUŻYTE BATERIE
Gromadzone są w specjalnie oznakowanych pojemnikach 

ustawionych w palcówkach oświaty działających na terenie 
gminy

PRZETERMINOWANE LEKI
Gromadzone są w specjalnie oznakowanych pojemnikach 

zlokalizowanych w aptekach i ośrodkach zdrowia na 
terenie gminy

ODPADY ZMIESZANE
Wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych 

pojemników a co nie jest odpadem niebezpiecznym. NIE 
WYRUZCAMY: przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych sprzętów elektr. I AGD, zużytych baterii i 
akumulatorów, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytych opon

ODPADY BUDOWLANE
Pochodzące z remontów i innych robót budowlanych 

wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których 
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane 
zgłoszenie do administracji budowlano architektonicznej

PSZOK— prowadzony na terenie siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Postominie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
nieodpłatnie przyjmowane są odpady zbierane w sposób selektywny tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, szkło, plastik, makulatura, metale, odpady wielkogabarytowe, chemikalia, odpady budowlane i
rozbiórkowe oraz zużyte opony. Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

URZĄD GMINY W POSTOMINIE

76-113 Postomino 30, tel. 59-810-85-17 fax: 59-810-85-84

e-mail: ug@postomino.pl, www.postomino.pl


