UWAGA!
HARMONOGRAM ZBIÓRKI OBJAZDOWEJ
W GMINIE CIEPŁOWODY – CZĘŚĆ III 2019 r. ULEGA ZMIANIE
W ramach zbiórki, z nieruchomości zamieszkałych, będzie prowadzony nieodpłatny odbiór następujących frakcji
odpadów:
1. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
2. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
3. zużytych opon (nie większe niż opony z samochodów osobowych),
4. odpadów budowlanych i poremontowych.

HARMONOGRAM WYWOZU:
Termin

Miejscowości

07.09.2019
05.10.2019

Ciepłowody, Stary Henryków, Brochocin, Dobrzenice, Jakubów, Janówka,
Targowica, Wilamowice
Czesławice, Cienkowice, Karczowice, Koźmice, Tomice, Piotrowice Polskie,
Baldwinowice, Kobyla Głowa, Muszkowice

W związku z coraz częściej pojawiającymi się nieprawidłowościami w przygotowaniu odpadów do odbioru,
poniżej przedstawiamy listę odpadów, które nie są zbierane podczas zbiórki objazdowej
oraz najważniejsze zasady przygotowania odpadów do odbioru:

TYCH ODPADÓW NIE ODBIERAMY:

Leków i opakowań po nich
Termometrów rtęciowych
Chemikaliów i odpadów niebezpiecznych
Świetlówek
Szkła opakowaniowego
Papieru, kartonów
Odpadów zielonych i innych biodegradowalnych
Odpadów zmieszanych komunalnych
Odzieży, poduszek, koców, kołder
Baterii
Części samochodowych, akumulatorów
Zużytych igieł, strzykawek, zestawów insulinowych,
skalpeli, narzędzi chirurgicznych
Odpadów pochodzących
z prowadzonej działalności gospodarczej
Odpadów przygotowanych do zbiórki niezgodnie
z zasadami wskazanymi w ulotce

Zgłosić do Urzędu Gminy lub Urzędu Miejskiego, na
którego terenie znajduje się odpad

CO ZROBIĆ Z TYM ODPADEM?

Eternitu i pozostałych odpadów zawierających azbest

Wrzucić do specjalistycznych pojemników
ustawionych na terenie Związku
PSZOK/MPSZOK
PSZOK/MPSZOK
PSZOK/MPSZOK, miejsce zakupu nowych
świetlówek
PSZOK/MPSZOK, regularne odbiory odpadów
PSZOK/MPSZOK, regularne odbiory odpadów
PSZOK/MPSZOK, regularne odbiory odpadów
Oddać w ramach regularnych odbiorów
PSZOK/MPSZOK
PSZOK/MPSZOK
Skontaktować się z dowolnie wybraną, uprawnioną
do odbioru firmą i przekazać jej odpad
Skontaktować się z dowolnie wybraną, uprawnioną
do odbioru firmą i przekazać jej odpad
Skontaktować się z dowolnie wybraną, uprawnioną
do odbioru firmą i przekazać jej odpad
Przygotować je prawidłowo przy kolejnej zbiórce lub
wywieźć do PSZOK/MPSZOK

ZASADY WYSTAWIANIA ODPADÓW:
1.
2.

Odpadów nie wolno wystawić w kartonach – nie są one zbierane podczas zbiórki.
Odpadów nie wolno mieszać – należy wystawić je w grupach, selektywnie: opony razem, meble razem
itd.
3. Hałdy odpadów wymieszanych z odpadami wymienionymi w powyższej tabeli nie są odbierane.
4. Fotele i kanapy samochodowe, części samochodowe, a także opony większe niż od samochodów
osobowych - nie są odbierane.
5. Odpady stojące na poboczach, mostkach, w rowach, przy budynku firm - jeżeli nie można do danej
wystawki przypisać konkretnej nieruchomości zamieszkałej - nie są odbierane.
6. Małe plastiki, które mieszczą się w pojemniku na odpady nie są odbierane, ponieważ to nie są odpady
wielkogabarytowe. Zgodnie z definicją, odpad wielkogabarytowy to taki, który nie mieści się
w pojemniku na odpady i nie można zmniejszyć jego objętości.
7. Odpady należy wystawić w taki sposób, żeby Brygady bez trudu rozpoznały, że są to odpady wystawione
w ramach zbiórki objazdowej. Pojemniki z niezidentyfikowanymi płynami, pojemniki po smarach,
olejach i farbach traktowane są jako odpad niebezpieczny i nie są odbierane.
8. Odpady poremontowe i budowlane rozsypane luzem nie są zbierane. Należy wystawiać je
w wytrzymałych workach. Odpady ładowane są ręcznie – prosimy, żeby ich masa nie przekraczała 50kg.
9. Odpady należy wystawić przed posesją, dzień przed terminem zbiórki, w miejscu dostępnym,
widocznym, przy krawędzi jezdni – przy pojemniku na odpady lub przy wiacie śmietnikowej.
10. Odpady nie mogą powodować zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym.
11. Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu, nie będą odebrane.
12. Odpady z działalności rolniczej, w tym opony rolnicze, nie są odbierane.

