PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP.Z O.O
W PRZYSUSZE UL.TARGOWA 52 TEL.48 675 25 36

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W ROKU 2020
JANIKÓW, GLINIEC, WISTKA, KRAJÓW, WOLA WIĘCIERZOWA, BEŹNIK, DĘBINY
Komunalne(worek czarny)
Biodegradowalne(worek
brązowy)
MIESIĄC

Plastik, folia, metal (worek żółty)
Papier, tektura(worek niebieski)
Szkło, opakowania szklane(worek zielony)
2020 r.

Styczeń
13, 30
Luty
10, 27
Marzec
16, 31
Kwiecień
15, 30
Maj
11, 27
Czerwiec
8, 30
Lipiec
13, 29
Sierpień
10, 31
Wrzesień
14, 30
Październik
12, 28
Listopad
9, 25
Grudzień
14, 30
*szkło(bez szyb okiennych i samochodowych)

13
10
16
15
11
8
13
10
14
12
9
14

Nieczystości powinny być wystawione w dniu wywozu do godz.7ºº

ODBIÓR ODPADÓW WYSTAWIONYCH PRZED POSESJĄ
Sprzęt elektryczny,
elektroniczny
Rok
2020

Zużyte opony
Termin
17.03.2020
22.09.2020

Wielkogabaryty

Popiół
Termin
07.05.2020
03.12.2020

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Przysucha ul. Skarbowa 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº-15ºº
Przyjmowane będą nieodpłatnie następujące grupy odpadów, dostarczonych do punktu własnym kosztem i
staraniem
-Papier i tekturę
-Zużyte opony
-Tworzywa sztuczne w tym opakowania
-Sprzęt elektryczny i elektroniczny
-Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła
-Popiół i żużel
-Metal i opakowania
-Odpady zielone
-Przeterminowane leki
-Odpady niebezpieczne
-Odpady budowlane i rozbiórkowe
-Odpady gabarytowe

JAK SEGREGOWAĆ SUROWCE WTÓRNE?
ODPADY NALEŻY SEGREGOWAĆ, MIESZANIE ODPADÓW OZNACZA WIĘKSZĄ OPŁATĘ

Segregowane
(żółty worek)

- Tworzywa sztuczne
- Opakowania

- butelki po napojach (np. typu pet), plastikowe opakowania po kosmetykach, płynach do
mycia i chemii gospodarczej,
- plastikowe wiadra, doniczki, plastikowe zakrętki,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki, puste opakowania plastikowe po żywności,
- opakowania metalowe (puszki, kapsle, nakrętki od słoików), drobny złom żelazny i metale
kolorowe (puszki)

- Metale

Pamiętaj: zgnieć butelki (odkręć nakrętki), kartony przed wyrzuceniem
- Opakowania
wielomateriałowe

- kartony po napojach, sokach, mleku
- opakowania z papieru, karton, tekturę
Papier, Makulatura
(niebieski worek)

- katalogi, ulotki, gazety, czasopisma
- zeszyty i książki

Szkło
(zielony worek)
Biodegradowalne
(brązowy worek)
Komunalne
(czarny worek)

- butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek),
- szklane opakowania po kosmetykach
- skoszona trawa, liście i trociny,
- drobne gałęzie, resztki warzyw i owoców, obierki, skorupki jaj
- odpady żywnościowe, pozostałości jedzenia i produktów spożywczych,
- papierki po maśle, saszetki po herbacie, pampersy, zużyte artykuły higieniczne, zmiotki, zabrudzone szmaty i ubrania.

Odpady wystawiamy zgodnie z harmonogramem do godz. 7.00, wystawione w innym terminie nie będą odbierane.
Prosimy nie mieszać popiołu z odpadami komunalnymi.

