Na terenie Gminy Rutki segregujemy odpady w
następujący sposób.

Jak postępować z innymi odpadami?

PAPIER

SZKŁO

worki, pojemniki, w kolorze niebieskim

TAK:
•
•
•
•
•
•

•

NIE:

opakowania z papieru, karton
tekturę (także falistą)
gazety i czasopisma
katalogi, ulotki, prospekty
papier szkolny i biurowy
zadrukowane kartki
książki i zeszyty
torby i worki papierowe
papier pakowy

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

TAK:
•

•

•

butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności (w tym
butelki po napojach
alkoholowych i olejach
roślinnych bez nakrętek)
szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)
Zaleca się wrzucać
opakowania opróżnione z
produktu, bez zakrętek,
starać się nie tłuc szkła

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ceramiki, doniczek,
porcelany, fajansu,
kryształów
szkła okularowego
szkła żaroodpornego
zniczy z zawartością wosku
Żarówek i świetlówek
reflektorów
opakowań po lekach,
olejach silnikowych,
rozpuszczalnikach
luster
szyb okiennych i zbrojonych
monitorów i lamp
telewizyjnych
termometrów i strzykawek

PLASTIK

ODPADY BIDEGRADOWALNE
(W pierwszej kolejności przeznaczamy na kompostownik)
worki, pojemniki w kolorze brązowym

odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po
napojach,
nakrętki, o ile nie zbieramy ich
osobno w ramach akcji
dobroczynnych,
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
(jogurtach, serkach, śmietanie),
opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i
napojach),
opakowania po środkach
czystości (np. szamponach,
proszkach do prania, płynach
do mycia naczyń, kosmetykach,
paście do zębów itp.),
plastikowe torby, worki,
reklamówki i inne folie,
aluminiowe puszki po napojach
i sokach
puszki po konserwach,
folię aluminiową
kapsle, zakrętki od słoików

NIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

butelek i pojemników z
zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych (np.
strzykawek, wenflonów)
opakowania po olejach
silnikowych
Części samochodowych
Zużytych baterii i
akumulatorów
Puszek i pojemników po
farbach i lakierach
Zużytego sprzętu
elektronicznego
Zmieszanych odpadów
komunalnych

TAK:
•

•
•
•
•

•

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z
terenu nieruchomości zamieszkałych, odbierane są
przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek
prowadzonych akcyjnie, dwa razy w roku.
W okresie między „wystawkami” mieszkańcy będą
mogli własnym transportem dowieźć odpady do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Rutkach -Kossakach.

•

Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w
wyniku robót niewymagających pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia do organu administracji
architektoniczno-budowlanej odbierane będą od
właścicieli nieruchomości w Punkcie Selektywnej
Zbiorki Odpadów Komunalnych w Rutkach Kossakach. Obowiązek transportu leży po stronie
właściciela nieruchomości.

•

Przeterminowane i niewykorzystane leki należy
wrzucać do pojemników ustawionych w Aptekach
w Rutkach -Kossakach

•

Zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych
pojemników ustawionych w placówkach
oświatowych (Szkoły w: Rutkach-Kossakach,
Kołomyi i Grądach Woniecko)

NIE:

(tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe)
worki, pojemniki w kolorze żółtym

TAK:
•

ręczników papierowych i
zużytych chusteczek
higienicznych
papieru lakierowanego i
powleczonego filią
papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego
kartonów po mleku i napojach,
pieluch jednorazowych
(pampersów) i innych
materiałów higienicznych
(podpasek)
papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
tapet
zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych
ubrań
zmieszanych odpadów
komunalnych

worki, pojemniki w kolorze zielonym

NIE:

odpady warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę. liście, kwiaty,
trociny i kora drzew,
resztki jedzenia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kości zwierząt,
oleju jadalnego,
odchodów zwierzęcych,
popiołu z węgla kamiennego,
leków,
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i pilśniowych
MDF,
ziemi i kamieni,
inne odpady komunalne
(w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z
wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

•

Odpady ulegające biodegradacji powstające na
nieruchomościach
zamieszkałych,
w
pierwszej
kolejności powinny być zagospodarowane we własnym
zakresie (w kompostownikach). W przypadku braku
możliwości na kompostowanie mogą być gromadzone w
workach lub pojemnikach i odbierane przez
Wykonawcę, lub przekazywane do Punktu Selektywnej
Zbiórki odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach.

Częstotliwość wywozów
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest
zamieszczony na stronie internetowej naszej gminy
www.gminarutki.pl
Od 1 lutego 2019r. na terenie gminy Rutki
obowiązują nowe stawki opłat
•

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalny
Zlokalizowany jest w Rutkach-Kossakach,
ul. Tartak Stary 32 D (za byłą bazą SKR-u) otwarty
jest w każdą sobotę od godz. 9 do 17. Do tego
punktu mieszkańcy z terenu Gminy Rutki mogą
przekazywać przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące
odpady
komunalne,
papier,
tworzywa sztuczne, szkło, metal

•

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które zbierane są i odbierane w
sposób selektywny wynosi 13 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca;
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi niesegregowanymi wynosi 25 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca;

SEGREGUJ
TO SIĘ
OPŁACA!

W związku z powyższym zachęcamy do
segregowania odpadów i ponoszenia niższych opłat.

Kontakty telefoniczne:
W 2019 roku odpady odbiera PGK Zambrów
tel. 86 2712700
Deklaracje i płatności Urząd Gminy pok. Nr 107
tel. 86 2763166

URZĄD GMINY RUTKI

ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Tel: 86 276 31 61

