GMINA UJAZD
(nazwa gminy)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
zmieszanych i selektywnych
TERMIN: 01.07.2018- 31.07.2018
SEKTOR NR:
10 - UJAZD
SOŁECTWO: Zimna Wódka, Olszowa, Klucze, Sieroniowice, Balcarzowice , Stary Ujazd , Grzeboszowice
DNI WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE

ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE
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*) oznacza mycie i dezynfekcję pojemników w jednym z wyznaczonych terminów
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(MPSZOK):

Zbiórka akcyjna (AKC):
- odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, stoły, szafy, krzesła, sofy,
okna (bez szyb), wanny, brodziki, grzejniki, wózki dziecięce, materace, rowery,
zabawki )
- zużyty sprzęt RTV i AGD
- zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (do 22 cali)

1) Odpady ulegające biodegradacji zbierane są
od 1 kwietnia do 30 listopada. W zabudowie wielorodzinnej
odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywad się będzie po
wcześniejszym zgłoszeniu do Związku Międzygminnego Czysty
Region
2)Do pojemnika brązowego wrzucamy:
* odpady biodegradowalne i zielone, tj. trawa, liście, gałęzie,
kwiaty, odpady z surowych warzyw i owoców.
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X

X

tworzywa sztuczne, metale, tetra pak, papier, szkło opakowaniowe, odpady
zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie), przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte, opony samochodowe o średnicy nie
przekraczającej 56 cm (22 cale), odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne (300 kg na mieszkaoca / rok).
MPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów zawierających
azbest, wełny mineralnej, styropianu budowlanego.
MPSZOK czynny od godz. 8.00 do 16.00

3) Popiół wrzucamy tylko do pojemnika na odpady zmieszane.
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UWAGI:
- W zabudowie niezamieszkałej właściciel nieruchomości jest zobowiązany do oznakowania pojemnika w sposób nie powodujący jego trwałego uszkodzenia (wpisanie nazwy firmy lub innej nazwy identyfikującej).

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkaoca: 77/446 11 97 oraz 77/446 11 93
UWAGI:
Pojemniki należy udostępniad do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00
Odbiór odpadów niewykonany wskutek zdarzeo losowych, czy awarii technicznej pojazdu zostanie wykonany w dniu następnym.
Zbiórka akcyjna oraz Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych)

Prosimy o prawidłową segregację - za brak poziomu recyklingu gminom grożą wysokie kary finansowe

