Odpady przeznaczone do wywozu muszą być wystawione w dniu przewidzianym
harmonogramem o godzinie 700 w miejscu widocznym i dostępnym do załadunku
samochodem ciężarowym.
ZASADY WŁAŚCIWEJ SEGREGACJI
Papier i tektura (pojemnik niebieski) to: opakowania z papieru, karton, tektura, gazety i czasopisma,
katalogi, ulotki, książki, zeszyty, torebki i worki papierowe.
Szkło (pojemnik zielony) to: szklane butelki bez nakrętek, słoiki bez kapsli i zakrętek, stłuczka
szklana bez zanieczyszczeń, bez szyb okiennych, szklane opakowania po kosmetykach.
Metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty) to: plastikowe butelki (zgniecione), torebki foliowe i
reklamówki, plastikowe opakowania po kosmetykach, szamponach, płynach i artykułach
spożywczych, miski i doniczki plastikowe, opakowania kartonowe po sokach, napojach i mleku,
opakowania stalowe i aluminiowe np. puszki po napojach, metalowe kapsle, zakrętki od słoików.
Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (worek brązowy) to: skoszona trawa, liście,
drobne gałęzie, odpadki z owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, resztki kwiatów
ciętych i doniczkowych.
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne (pojemnik czarny lub szary) to: wszystkie odpady nie
nadające się do segregacji podanej powyżej.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny to np.: meble, dywany, wózki
dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, sprzęt RTV i AGD, zużyte opony
rowerowe, motorowerowe, motocyklowe i z pojazdów samochodowych do 3,5 ton (max. 4szt./rok).
Odpady niebezpieczne (czerwony worek) to np.: przeterminowane leki, przepracowane oleje
silnikowe, farby, kleje, lakiery, opakowania po dezodorantach, baterie, zużyte świetlówki, odpady
zawierające rtęć, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki.
Nie będą zabierane: opony ciężarowe i rolnicze, styropian budowlany, papa, wełna mineralna,
części samochodowe.
Poza wyznaczonymi terminami: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady remontowo-budowlane (wytworzone w ramach
remontów prowadzonych we własnym zakresie czyli: deski, panele, okna, drzwi, wanny, umywalki,
muszle klozetowe, kabiny prysznicowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety) - w ilości do 2m3/rok oraz
odpady selektywnie zebrane można dostarczać nieodpłatnie własnym transportem do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Różannie 98 ZUO,
codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 700 - 1500, w piątek w godz. 700 - 1800.

