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Od 01 lipca 2013 roku należy samemu pilnować terminów wpłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Opłat dokonujemy w następujących terminach:

do 31 sierpnia za lipiec i sierpień do 31 października za wrzesień i październik     
do 31 grudnia za listopad i grudzień do 28 lutego za styczeń i luty
do 30 kwietnia za marzec i kwiecień do 30 czerwca za maj i czerwiec

Wpłat należy dokonywać na nr konta: 
77 8342 0009 2011 5339 2000 0019

Informujemy, że druki do opłat dostępne będą w Banku Spółdzielczym 
w Skórczu - Filia Morzeszczyn

Odpady takie jak: 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, szkło budowlane, odpady niebezpieczne, me-
ble, zużyte opony oraz inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą 2 razy w roku 
w wyznaczonym terminie. 
Można się ich pozbywać na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, tzw. 
Pszok-u (dojazd jak wyżej).

PSZOK czynny będzie w pon.,śr., pt. od godz. 9:00 do 16:00.
Przyjmowane będą wszystkie posegregowane odpady bez  pobierania opłat. 

Warunkiem jest okazanie dokumentu tożsamości.

Ogromne ilości śmieci,  jakie wszyscy wytwarzamy, 
stanowią zagrożenie dla środowiska.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Punkt zlokalizowany będzie ok. 1 km od obwodnicy Pelplina w stronę wsi Klonówka, 
przy powstającym zakładzie przetwarzania odpadów budowlanych.

Z dniem 06 marca 2013 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 roku,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 
228). Do 1 lipca 2013 roku samorządy muszą wdrożyć przewidywane przepisami 
zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie swoich gmin.
Wprowadzone rozwiązania narzucają samorządom nowe obowiązki i kompetencje - 
przepisy te mają promować czystość i odpowiedzialność gminy za wszystkie odpady  
z jej terenu oraz od każdego mieszkańca. 

Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą walkę z dzikimi wysypiskami, 
ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się 
podrzucać śmieci do lasu, sąsiadów, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu. Zniknie też 
powód, żeby śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach - co mimo,  
że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi problem w skali całego kraju. 
Zdaniem ustawodawcy, każdy z nas będzie miał wkrótce szansę na niezaśmiecony kra-
jobraz za oknem. 

Na terenie gminy Morzeszczyn odbiorem i transportem odpadów, które trafiać będą  
do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie do 30.06.2015 roku będzie się zajmo-
wała firma SITA Pomorze, która wygrała przetarg na świadczenie przedmiotowych usług.
Firma wyposaży nasze nieruchomości w zadeklarowane wcześniej ilości pojemników.

Szczegółowe informacje:   
www.morzeszczyn.pl, odpady@morzeszczyn.pl

Urząd Gminy Morzeszczyn 
ul. 22 Lipca 4

tel. 58 536-27-24 lub 19 wew. 14 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW TO AKTYWNA FORMA OCHRONY 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO



GOSPODARKA ODPADAMI W TWOIM DOMU - CZYLI CO NAS CZEKA OD LIPCA 2013

tworzywa sztuczne, makulaturę, tekstylia, 
metale i odpady wielomateriałowe.

Odpady odbierane będą raz na miesiąc.

zgniecione butelki po napojach (typu PET), środkach czystości, 
po kosmetykach, torebki papierowe, gazety, plastikowe opa-
kowania po żywności, plastikowe zakrętki, kartony po mleku  
i sokach, zgniecione puszki po piwie, konserwach, karmach dla 
zwierząt itp., zużyte ubrania, tworzywa sztuczne.

opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, pro-
spektów foliowanych i lakierowanych katalogów, tworzyw sztucz-
nych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i bute-
lek po olejach i smarach,butelek po olejach spożywczych, puszek  
i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach 
chwastobójczych i owadobójczych,metali łączonych z innymi ma-
teriałami, np. gumą,opakowań ani materiałów innych niż opako-
wania wielomateriałowe, np. Tetrapak, kalki technicznej.

WRZUCAMY NIE  WRZUCAMYŻÓŁTY POJEMNIK

ZIELONY POJEMNIK

NIEBIESKI POJEMNIK

BRĄZOWY POJEMNIK

WRZUCAMY NIE  WRZUCAMY

WRZUCAMY

WRZUCAMY NIE  WRZUCAMY

szkło i opakowania szklane. słoiki po produktach spożywczych bez zakrętek, szklane opako-
wania po kosmetykach,butelki po alkoholu (szkło białe i kolo-
rowe), innego rodzaju szklane opakowania po produktach spo-
żywczych.

ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, 
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostało-
ściami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbroj-
ne),  szyb samochodowych, żarówek, świetlówek, kineskopów.

ZANIM WRZUCISZ:
Zdejmij nakrętki, kapsle, korki, nie tłucz 
szkła przed wrzuceniem do pojemnika.

odpady komunalne – zmieszane

Odpady odbierane będą co dwa tygodnie.

wszystkie pozostałe śmieci, które nie zostały selektywnie pose-
gregowane, opakowania po olejach spożywczych, zabrudzone, 
mokre, papierowe ręczniki kuchenne, pampersy itp.)

NIE  WRZUCAMY

zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne 
śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji 
toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, 
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych 
odpadów niebezpiecznych.

z przeznaczeniem na odpady zielone

Odpady odbierane będą w okresie letnim  
co dwa tygodnie.

odpady powstające podczas pielęgnacji ogrodu (tj: skoszoną tra-
wę, liście, gałęzie itp.)

UWAGA
Wrzucone odpady nie mogą zawierać kamieni, błota, szkieł itp.

SZARY POJEMNIK (metalowy)

Odbierany będzie w okresie zimowym co dwa 
tygodnie, w okresie letnim raz na miesiąc.

WRZUCAMY
popiół.

ZANIM WRZUCISZ !!!
Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania plastikowe lub szklane po żywności, przetworach, sokach itp., które uległy zabrudze-
niu, należy przed wrzuceniem do pojemnika umyć, opróżnić z resztek żywności, płynów lub innych zanieczyszczeń.

WAŻNE !
Kolory pojemników na poszczególne frakcje odpadów mogą 
uledz zmianie. W takim przypadku każdy z pojemników zostanie 
odpowiednio opisany zgodnie z jego przeznaczeniem.

!

Odpady odbierane będą raz na kwartał.

plastik
makulatura

tekstylia
metale

szkło

odpady
komunalne

odpady
zielone

popiół


