Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „BIZMEX”
Zdzisław Białowąs
95-080 Tuszyn, Kruszów ul. Żeromińska 17a
Tel. 42 614-33-24 fax: 42 232 16 66

TRASA 3
HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
dla miejscowości: ZAKOŚCIELE, ŻĄDŁOWICE, LICIĄŻNA, POŚWIĘTNE

MIESIĄC/2017r.
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

DATA ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH I
SUROWCÓW WTÓRNYCH
10
14
14
11
16
13
4,25
8,22
12
17
14
12

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZUŻYTYCH OPON ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE, O KTÓRYM
ZOSTANIECIE PAŃSTWO POINFORMOWANI ODDZIELNĄ INFORMACJĄ

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:30
PROSIMY O WYSTAWIANIE WYŁĄCZNIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW Z
SUROWCAMI WTÓRNYMI

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
PAPIER- worek niebieski
Wrzucamy: papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plastikowych elementów: książki, gazety,
czasopisma, zeszyty, katalogi, torby i worki papierowe, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę
Nie wrzucać: zabrudzonego i tłustego papieru (po maśle, smalcu), papieru z folią, kartonów po napojach,
sokach, mleku, tapet, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, pieluch, podpasek i innych art.
higienicznych.

PLASTIK, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty
Wrzucamy: tworzywa sztuczne i metal (opakowania powinny być czyste i przed wrzuceniem zgniecione)
Opakowania po płynach i napojach, butelki po chemii gospodarczej (szampony, płyny do prania, płukania,
kąpieli, mycia naczyń), plastikowe zakrętki, reklamówki i woreczki foliowe, puszki po napojach, sokach,
konserwach, drobny złom stalowy i metali kolorowych, kapsle.
Nie wrzucać: opakowań po lekach, zabawek i innych przedmiotów plastikowych, puszek po farbach
i lakierach, butelek i pojemników po olejach (chłodniczych, silnikowych), sprzętu AGD, styropianu, worków
po nawozach.

SZKŁO – worek zielony lub przezroczysty
Wrzucamy: Szkło opakowaniowe BEZ ZANIECZYSZCZEŃ (butelki, pojemniki, słoiki)
Nie wrzucać: szyb okiennych, samochodowych, ekranów i lamp telewizyjnych, szkła zbrojonego, luster,
porcelany, doniczek, zakrętek, kapsli, żarówek.

BIOODPADY -„odpady zielone” – worek brązowy
Wrzucamy: liście, skoszoną trawę, kwiaty balkonowe i ogrodowe, choinkę
Nie wrzucać: obierek jak również resztek warzyw i owoców (powinny trafić do przydomowego
kompostownika lub pojemnika na odpady zmieszane).

POPIÓŁ – worek szary
Wrzucamy: popiół z palenisk domowych

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik (tu powinny trafić odpady zmieszane, czyli
takie, których nie można wrzucić do żadnego innego pojemnika)tj.: artykuły higieniczne, pampersy,
zanieczyszczony papier, stłuczka szklana drobna, lustra, ceramika, zabawki, różnorodne przedmioty
plastikowe, inne drobne odpady powstające w gospodarstwach domowych itd.
Nie wrzucać: popiołu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów, leków,
chemikaliów, zużytych opon, odpadów ze szkła itd.

