Od stycznia 2018 r. Gmina Augustów wprowadziła Wspólny System Segregacji Odpadów
jaki obowiązuje na terenie całego kraju.
Od tej pory odpady podzielone są na następujące frakcje w podziale na kolory:
Niebieski – papier
Wrzucamy:
Opakowania z papieru i tektury

Nie wrzucamy:
Odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i
zużyte chusteczki
Gazety, czasopisma, ulotki
Kartony po mleku i napojach
Zeszyty
Papier lakierowany i powlekany folią
Papier biurowy zanieczyszczony papier
papierowe worki po nawozach i materiałach
budowlanych
Ręczniki papierowe i chusteczki wrzucamy do zmieszanych.

Zielony – szkło,
Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Butelki po napojach i żywności
Słoiki
Szklane opakowania po kosmetykach

Ceramika, doniczki, porcelana, lustra i szyby
Szkło okularowe i żaroodporne
Znicze z zawartością wosku
Żarówki, świetlówki i reflektory
Opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i
olejach silnikowych
Zakrętki i kapsle wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych

Żółty – metale i tworzywa sztuczne,
Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

Butelki plastikowe
Opakowania po lekach
Nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
Zużyte baterie i akumulatory
Plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
Opakowania po farbach, lakierach i olejach
Kartony po mleku i sokach
Plastikowe zabawki
Puszki po żywności
Części samochodowe
Folia aluminiowa
Zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
Opakowania po środkach czystości, kosmetykach
Pojemniki przed wyrzuceniem należy opróżnić i zgnieść.

Brązowy – odpady ulegające biodegradacji.
Wrzucamy:
Nie wrzucamy:
Odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia
Gałęzie drzew i krzewów
Skoszona trawa, liście i kwiaty
Trociny i kora drzew

Ziemia i kamienie
Popiół z węgla kamiennego
Drewno impregnowane
Kości i odchody zwierząt
Olej jadalny
Płyty wiórowe i pilśniowe

Zmieszane
Wrzucamy:
Nie wrzucamy:
Wszystko czego nie można wrzucić do Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
pozostałych pojemników, a co nie jest baterie i akumulatory, meble i odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i
odpadem niebezpiecznym.
rozbiórkowe, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

Od 2018 r. gospodarstwa domowe segregujące odpady do śmieci zmieszanych nie wrzucają
odpadów biodegradowalnych tj. odpadów kuchennych, skoszonej trawy, liści itp. Biorąc pod
uwagę wiejski charakter naszej gminy, odpady te w pierwszej kolejności mogą być
kompostowane w przydomowych kompostownikach. W deklaracji właściciel może
oświadczyć, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, wówczas nie będzie
zobligowany do oddawania worka brązowego z odpadami biodegradowalnymi.
Na terenie gminy Augustów obowiązuje zakaz wsypywania popiołu do pojemników na śmieci
zmieszane, w związku z powyższym w okresie grzewczym prowadzona jest selektywna
zbiórka popiołu. Osoby zainteresowane, które jeszcze nie zgłosiły się do selektywnej zbiórki
popiołu, mogą to uczynić w Urzędzie Gminy Augustów pok. nr 11 lub telefonicznie pod nr
tel. 87 643 30 56 w. 34 oraz w siedzibie MPO Oddział Augustów, ul. 3-go Maja 53
tel. 87 643 70 22.
Odpady problematyczne takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
poremontowe i budowlane, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady
niebezpieczne mieszkańcy mogą przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez MPO Sp. z o.o. mieszczącego się w
Augustowie przy Al. Kard. Wyszyńskiego 2.
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-16.00.
Przeterminowane leki mieszkańcy mogą wrzucić do specjalnych pojemników ustawionych w
przychodniach lekarskich w Żarnowie Drugim i Janówce.
Mieszkańcy, którzy przeszli na selektywną zbiórkę odpadów pierwsze worki na segregację
nieodpłatnie otrzymają w biurze MPO w Augustowie, ul. 3-go Maja 53. Kolejne worki będą
zostawiane przez pracowników MPO przy odbiorze odpadów segregowanych.
Niewypełnienie przez mieszkańca zadeklarowanego obowiązku segregacji śmieci jest
wykroczeniem. Po uzyskaniu od firmy odbierającej odpady komunalne informacji, że nie jest
wypełniany obowiązek segregacji śmieci przez daną nieruchomość (np. brak wystawionych
worków z segregacją) zostanie wszczęte postępowanie mające na celu nałożenie kary
grzywny.
Odpady segregowane od 2018 r. są odbierane raz w miesiącu.

