TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2020 r.
GMINA STANISŁAWÓW - TRASA S2
BOREK CZARNIŃSKI, SZYMANKOWSZCZYZNA, CZARNA, WÓLKA CZARNIŃSKA,
LUBOMIN, SUCHOWIZNA, ZALESIE, LEGACZ, ŁADZYŃ

Rodzaje odpadów

Harmonogram Odbioru 2020r.
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PSZOK

Czynny w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00

NAPEŁNIONE WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 7ºº ZGODNIE Z WYZNACZONYM
HARMONOGRAMEM I W MIEJSCACH DOSTĘPNYCH DO ODBIORU Z MOŻLIWOŚCIĄ DOJAZDU.
Przypominamy też o bezwzględnym zakazie wrzucania popiołu z palenisk domowych oraz odpadów ulegających
biodegradacji (BIO) do odpadów zmieszanych.
UWAGA!!!
Wystawiony sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny, opony bez felg tylko od samochodów osobowych,
wielkogabaryty bez stolarki okiennej i różnego rodzaju części samochodowych, odpady budowlane i rozbiórkowe bez
styropianu budowlanego, papy, waty szklanej, eternitu, wełny mineralnej.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 25 757 90 93; fax 25 757 90 73 tel. kom. 501 584 490; 500 003 132
www.ekosambis.pl

Worek niebieski – PAPIER
Co wrzucamy ?
NIE wrzucamy:
książki, zeszyty,
papier powlekany folią,
gazety, tektura,
kartony po mleku i napojach
torby i kartony,
tapety, pieluchy jednorazowe
papierowe,
zużyte art. higieniczne
Worek żółty – TWORZYWA SZTUCZNE
METALE
Co wrzucamy ?
NIE wrzucamy:
zgniecione, puste
nieopróżnione opakowania po
opakowania
farbach i lekach, strzykawki,
plastikowe,
wenflony,
po napojach
części zużytego sprzętu
folia biała
elektronicznego,
i kolorowa, czyste
zużyte baterie
kubki i butelki
i akumulatory, plastikowych
plastikowe po nabiale zabawek, części pojazdów,
kartony po mleku
opakowań po olejach
i napojach
drobne przedmioty
metalowe, puszki,
drut, itp.
Worek szary – POPIÓŁ wygaszony
Worek czerwony – ODPADY NIEBEZPIECZNE
Co wrzucamy ?
Baterie, żarówki, świetlówki, przeterminowane leki,
akumulatory.

Worek zielony – SZKŁO
Co wrzucamy ?
NIE wrzucamy:
wszelkiego rodzaju
porcelana, ceramika,
puste opakowania
znicze z zawartością wosku
szklane, butelki
żarówki, świetlówki,
po napojach,
nieopróżnione opakowania
alkoholu, słoiki
po lekach, szyby okienne
i naczynia szklane.
Worek brązowy – BIO
Co wrzucamy ?
NIE wrzucamy:
resztki żywnościowe,
kości zwierząt, mięso
skorupki jajek, fusy kawy i padlina zwierząt, olej
i herbaty, zwiędłe kwiaty, jadalny, odchody
skoszoną trawę, liście.
zwierząt, popiół z
węgla kamiennego,
runo leśne
Worek czarny – ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE, POZOSTAŁOŚCI Z
SORTOWANIA
Co wrzucamy ?
Pozostałe odpady komunalne, których nie można
poddać dalszej segregacji tj.: zabrudzone
opakowania plastikowe, porcelanę, talerze,
opakowania po dezodorantach, gumę, brudne
tekstylia, zużyte obuwie, zużyte art. higieniczne,
pieluchy jednorazowe.

