Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości
Krzeczów od stycznia do września 2020r.
role: Mielcowa, Marszałkowa, Kośmidrowa, Zagrody Wyżne i Niżne, Tomczykowa, Balizakowa, Burmistrzowa, Syskowa, Czarnotowa, Pytlowa, Spórnowa,
Czubinowa, Swałtkowa, Mastelowa, Wojtówkowa, Zarębki Wyżne i Niżne, Słowiakowa, Młyny, Zorywy,
Dzień odbioru
w 2020r.
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Dodatkowy odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych, pozostałych po segregacji) oraz bioodpadów
od kwietnia do września 2020r.
role: Mielcowa, Marszałkowa, Kośmidrowa, Zagrody Wyżne i Niżne, Tomczykowa, Balizakowa, Burmistrzowa, Syskowa, Czarnotowa, Pytlowa, Spórnowa,
Czubinowa, Swałtkowa, Mastelowa, Wojtówkowa, Zarębki Wyżne i Niżne, Słowiakowa, Młyny, Zorywy,
Dzień odbioru
w 2020r.
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UWAGA: Worki z odpadami segregowanymi oraz odpadami zmieszanymi napełniamy do pełnej objętości, zawiązujemy i wystawiamy przed posesję do godz. 7:00.

SPOSÓB SEGREGACJI
TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

PAPIER

SZKŁO

Co wrzucamy:

Co wrzucamy:
Opakowania z papieru, kartony,
tekturę (także falistą),
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
gazety i czasopisma,
katalogi, ulotki, prospekty,
zeszyty, książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy :
Ręczników papierowych i
zużytych chusteczek
higienicznych,
papieru lakierowanego i
powleczonego folią,
papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego,
kartonów po mleku i napojach,
papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach, tapet,
zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń.

Co wrzucamy:
Butelki i słoiki po napojach
żywności,
szklane opakowania po
kosmetykach.
Nie wrzucamy:
Ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów,
szkła okularowego, reflektorów,
szkła żaroodpornego, luster,
zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek,
termometrów i strzykawek,
opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych,
monitorów i lamp telewizyjnych,
szyb okiennych i zbrojonych.

Opakowania po środkach czystości (np.
proszkach do prania),
zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego),
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych ,
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po
mleku i sokach),
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po
napojach, nakrętki,
aluminiowe puszki po napojach i sokach,
puszki po konserwach,
folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle,
zakrętki od słoików, plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie.
Nie wrzucamy :
Butelek i pojemników z zawartością,
zużytych artykułów medycznych,
opakowań po olejach silnikowych,
części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów,
puszek i pojemników po farbach i lakierach .
ZGNIATAJ BUTELKI I PUSZKI

ODPADY PEROBLEMATYCZNE
Odpady niebezpieczne w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki,
chemikalia, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin i
nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach,
benzynie, środkach ochrony roślin, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek
i tonery, taśmy video, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące,
stare kosmetyki, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

BIOODPADY

Co wrzucamy:
Odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny i korę drzew,
resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
Kości zwierząt,
odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego,
innych odpadów komunalnych
( w tym niebezpiecznych),
drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
ziemi i kamieni.

NIESEGREGOWANE

Co wrzucamy:
Wszystko to, czego nie
można odzyskać w procesie
recyklingu, z wyłączeniem
odpadów niebezpiecznych.

ODKRĘCAJ NAKRĘTKI!

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
pochodzące z gospodarstw domowych z terenu gminy Lubień
Zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki), zużyte opony (od
samochodów osobowych), złom metalowy, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, meble i
wyposażenie gosp. domowych, elementy stolarki mieszkaniowej, baterie i akumulatory,
domowy sprzęt sanitarny, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych.
Nie wrzucamy :
Wszystkich wymienionych wyżej odpadów pochodzących z działalności gospodarczych lub
gospodarstw domowych położonych w innych gminach!!!

