UWAGA !!! ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018 r.

• Zmiana koloru worka/pojemnika przeznaczonego
do segregacji szkła.
• Obowiązkowe napisy na workach/pojemnikach.
Szanowni mieszkańcy! Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje
Wspólny System Segregacji Odpadów na terenie całego
kraju. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadzono jednolite oznakowanie pojemników i worków na
odpady komunalne, co skutkowało zmianą Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia
Raciborska przyjętego Uchwałą Nr XXXI/296/2017 Rady
Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2017r.

ZMIANY WPROWADZONE W/W PRZEPISAMI,
KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD
1 STYCZNIA 2018 r. :
- Zmiana koloru worka/pojemnika do segregacji
szkła. Wprowadzono kolor zielony – zamiast
obowiązującego dotąd koloru białego.
- Worki/ pojemniki obowiązkowo muszą posiadać
napisy z określeniem rodzaju odpadu.
Odpady zbieramy selektywnie u źródła, czyli
bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych,
domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie
powstają odpady komunalne – w podziale na
cztery frakcje:
WOREK ZIELONY - SZKŁO
Do worka/pojemnika z napisem SZKŁO należy wrzucać:
• butelki po napojach i żywności,
• słoiki,
• szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany,
• szkła okularowego i żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek, świetlówek i reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach
silnikowych,
• luster i szyb.

WOREK ŻÓŁTY - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Do worka/pojemnika z napisem METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE należy wrzucać:
• butelki plastikowe,
• nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,
• plastikowe opakowania,
• torebki, worki foliowe,
• kartony po mleku/sokach,
• puszki po żywności,
• folię aluminiową,
• opakowania po środkach czystości, kosmetykach.
Nie wrzucamy:
• opakowań po lekach,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• opakowań po farbach, lakierach i olejach,
• plastikowych zabawek,
• części samochodowych,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

WOREK BRĄZOWY - BIO
Do worka/pojemnika z napisem „BIO” należy wrzucać:
• odpadki warzywne i owocowe,
• resztki jedzenia,
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew.
Nie wrzucamy:
• ziemi i kamieni,
• popiołu z węgla kamiennego,
• drewna impregnowanego,
• kości i odchodów zwierząt,
• oleju jadalnego,
• płyt wiórowych i pilśniowych.

WOREK NIEBIESKI - PAPIER
Do worka/pojemnika z napisem PAPIER należy wrzucać:

WOREK CZARNY
Do worka/pojemnika należy wrzucać:

• opakowania z papieru i tektury,
• gazety, czasopisma i ulotki,
• zeszyty,
• papier biurowy.

• wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych
pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

Nie wrzucamy:
• odpadów higienicznych np. ręczników
papierowych i zużytych chusteczek,
• kartonów po mleku i napojach,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• zanieczyszczonego papieru,
• papierowych worków po nawozach i materiałach
budowlanych.

Nie wrzucamy:
• przeterminowanych leków i chemikaliów,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• zużytych opon.

WAŻNE!!!
Zakaz palenia mułem węglowym!
Pamiętaj!!! - Uchwała antysmogowa
obowiązuje od 1 września 2017r.
Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskiego z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Uchwała Nr V/36/1/2017), wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych
dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, czyli w czym można spalać i co można
spalać.
Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy
wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na
paliwo stałe w województwie śląskim.
Zakazuje się spalania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z
wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek
produkowanych z ich wykorzystaniem,
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o
uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
4) biomasy stałej (drewno), której wilgotność w stanie robo
czym przekracza 20 %.
Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1
września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle
przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły
minimum klasy 5.
Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w
zależności od długości lat użytkowania:
• w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od
daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do
końca 2021 roku.
• w przypadku kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat,
użytkownicy powinni wymienić je do końca 2023 roku.
• użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca
2025 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Uchwały antysmogowej
można uzyskać:
- na stronie www.kuzniaraciborska.pl,
- osobiście: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
ul. Słowackiego 4, II piętro, pok. nr 16,
- telefonicznie (32) 419 14 17 wew.107
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