POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE

P.H.U. „TRANS – KOM” Barbara Rajewska
63-800 Gostyń, Bogusławki 8 B tel. 65 572 37 75, 604 424 590 przedstawia:
HARMONOGRAM
wywozu odpadów dla miejscowości:
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY:
23 marca 2020 (PONIEDZIAŁEK)*
*odpady wielkogabarytowe i elektronikę (kompletną ) odbierzemy po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym pod numerem 65 572 37 75, 604 424 590 do dwóch dni przed podanym terminem

!Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacad bez
wezwania na rachunek bankowy Gminy Jaraczewo
91 8427 0009 0300 0013 2000 0007
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca!
UWAGA !!!
Prosimy o wystawianie pojemników i worków w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00

Prosimy o niewrzucanie do pojemników: odpadów biodegradowalnych; odpadów z
budowy, remontów i demontażu; kamieni; gorącego popiołu; błota; lodu; odpadów
podlegających segregacji wg regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy.
Stwierdzenie przez ekipę wywozową ww. odpadów w pojemniku będzie skutkowało
nieodebraniem odpadów i/lub ustaleniem opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
Prosimy o nieprzeciążanie pojemników. Z uwagi na możliwość uszkodzenia pojemnika
poprzez jego przeciążenie, pojemniki przeciążone nie będą odbierane.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH:
WOREK KOLOR ŻÓŁTY - (tworzywa sztuczne)
WRZUCAMY- zgniecione butelki po napojach typu PET, opakowania po płynach do mycia naczyń,
szamponach, płynach do kąpieli, prania, płukania, czyste, pozbawione zawartości opakowania po
jogurtach, twarożkach, margarynach, słodyczach, folie, puszki aluminiowe i metalowe, kartoniki po
mleku i napojach – wielomateriałowe odpady
NIE WRZUCAMY – doniczek, wiaderek, folii zabrudzonej farbami, tynkami, folii po nawozach,
kiszonkach, styropianu zabrudzonego klejami, tynkiem, siatkom itp., plastikowych artykułów
medycznych, plastikowych odpadów budowlanych i porozbiórkowych np. rur PCV, desek
sedesowych, spłuczek, paneli, opakowań po olejach silnikowych, farbach, lakierach, lekach,
plastikowych części samochodowych, zderzaków, kołpaków itp.



WOREK KOLOR BIAŁY (szkło bezbarwne); WOREK KOLOR ZIELONY (szkło kolorowe)
WRZUCAMY - szklane butelki po napojach i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po
kosmetykach, wszystkie opakowania słoiki/butelki powinny być wstępnie oczyszczone bez
zawartości i bez nakrętek
NIE WRZUCAMY - naczyń żaroodpornych, kryształu, kieliszków i szklanek, porcelany i fajansów,
ceramiki, świetlówek i żarówek, kineskopów, szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego,
luster, doniczek, opakowań po lekach, zniczy z zawartością wosku



WOREK KOLOR NIEBIESKI (makulatura)
WRZUCAMY - opakowania z papieru i tektury, czyste, niezabrudzone kartony, tekturę falistą,
gazety, prospekty, foldery, książki, papier piśmienny, opakowaniowy, zeszyty- bez okładek
plastikowych
NIE WRZUCAMY - kartoników po mleku i sokach, jednorazowych naczyń, zatłuszczonego papieru
po margarynie lub maśle, kalki, papieru woskowego i samokopiującego, tapet, pampersów,
worków po nawozach i innych materiałach budowlanych



WOREK KOLOR BRĄZOWY (odpady ulegające biodegradacji)
WRZUCAMY odpady pochodzenia roślinnego, odpady i obierki po owocach i warzywach, skórki
od bananów, resztki owoców cytrusowych; przeterminowane produkty spożywcze; odpady
kuchenne (resztki żywności, resztki produktów mlecznych oraz ugotowanych warzyw, zepsute
przetwory owocowe/warzywne, fusy po kawie i herbacie); stary chleb; przeterminowane wyroby
cukiernicze, ciasta, drożdżówki, itp.; jajka, skorupki jaj; niezaimpregnowane drewno, gałęzie drzew
i krzewów w rozmiarach umożliwiających ich umieszczenie w worku, skoszoną trawę, liście,
kwiaty, części roślin, słoma, siano, trociny i korę drzew.
NIE WRZUCAMY - kości, mięsa, pozostałości i odchodów z domowej hodowli zwierząt
domowych, popiołu, tkanin, materiałów nieorganicznych, papieru, papierosów, materiałów i
substancji zanieczyszczających (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki
organiczne), leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.
Do worka brązowego wrzucamy produkty bez opakowań!

