INFORMATOR DOTYCZĄCY ZBIÓRKI
OBJAZDOWEJ NA TERENIE GMINY

SIECHNICE
W ramach opłaty, którą wnoszą Państwo do Związku za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, Związek prowadzi dwa razy w roku nieodpłatny odbiór następujących, wysegregowanych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:

Eternitu i pozostałych odpadów
zawierających azbest

Zgłosić do Urzędu Miejskiego

Leków i opakowań po nich

Przekazać do specjalistycznych
pojemników w wyznaczonych
punktach

Termometrów rtęciowych

PSZOK/MPSZOK

Chemikaliów

PSZOK/MPSZOK

Baterii, akumulatorów

PSZOK/MPSZOK

Szkła opakowaniowego

PSZOK/MPSZOK, oddać w ramach
regularnych odbiorów

Odpadów zielonych i innych
biodegradowlanych

PSZOK/MPSZOK, oddać w ramach
regularnych odbiorów

Odpadów suchych i zmieszanych komunalnych

Oddać w ramach regularnych
odbiorów

Odzieży

PSZOK/MPSZOK

Poduszek, koców, kołder

PSZOK/MPSZOK

Zużytych igieł, strzykawek,
zestawów insulinowych,
skalpeli, innych narzędzi
chirurgicznych

Zagospodarować we własnym
zakresie

Odpadów pochodzących
z prowadzonej działalności
gospodarczej

Zagospodarować we własnym
zakresie

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV, itp.);
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- zużyte opony;
- odpady budowlane i rozbiórkowe.
Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:
1. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu
widocznym i dostępnym, przy krawędzi jezdni, z wyjątkiem odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, na które zostaną ustawione w poszczególnych punktach kontenery
zbiorcze.
2. W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych,
Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady wystawiają
obok kontenerów zbiorczych do gromadzenia odpadów komunalnych lub przy osłonach
śmietnikowych.
3. Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie
są odbierane.
4. Worki lub inne opakowania, w których wystawione będą odpady, powinny posiadać
odpowiednią wytrzymałość oraz być zabezpieczone przed wysypaniem, wyciekaniem,
skaleczeniem.
5. W ramach zbiórki nie są odbierane przeterminowane i zbędne leki, chemikalia, baterie, akumulatory.
Terminy zbiórki objazdowej, zostaną podane minimum dwa tygodnie wcześniej:
- drogą mailową, jeżeli adres został podany w deklaracji;
- na stronie internetowej Związku oraz każdej gminy;
- w Urzędzie Miejskim Siechnice;
- na tablicach ogłoszeń;
- w aplikacji KiedyWywóz (do pobrania na smartfony).

MEBLE I ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

ZUŻYTE OPONY

stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, tapczany,
komody, rowery, zabawki dużych rozmiarów, materace, wózki dziecięce, drzwi,
wanny, umywalki itp.

rowerowe, motorowerowe, motocyklowe,
z innego sprzętu domowego (np. wózki dla
dzieci) oraz z samochodów osobowych

ODPADY
POREMONTOWE
I BUDOWLANE

gruz ceglany, beton, materiały izolacyjne, styropian, odpady rozbiórkowe,
szkło płaskie, armatura ceramiczna,
płyty, tynki, tapety, okleiny, drewno,
ziemia oraz gleba z kamieniami, płyty
gipsowe, cement, wapno, farby, lakiery, elementy z tworzyw sztucznych
i elementy metalowe

DODATKOWE UWAGI

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY
(RTV, AGD)

lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchenki, piekarniki, elektryczne urządzenia grzewcze, urządzenia wentylacyjne
i klimatyzacyjne, odkurzacze, maszyny do
szycia, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki, noże elektryczne,
urządzenia do pielęgnacji ciała np. suszarki
i golarki, telefony, ładowarki, zegarki, wagi,
sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, kamery i odtwarzacze video, dvd, sprzęty hi-fi, wiertarki,
piły, urządzenia do przetwarzania drewna
oraz metalu, narzędzia do nitowania, spawania, lutowania lub podobnych zastosowań,
urządzenia do rozpylania, rozprowadzania,
rozpraszania, narzędzia do koszenia trawy,
sprzęt oświetleniowy, elektryczne zabawki

1. LISTA PUNKTÓW, W KTÓRYCH UMIEJSCOWIONE ZOSTANĄ KONTENERY, DOSTĘPNA JEST NA STRONIE ZWIĄZKU.
2. JEŻELI KONTENER JEST PRZEPEŁNIONY, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ TEN
FAKT DO BIURA ZWIĄZKU.
3. NIE MOŻNA PRZYWOZIĆ ODPADÓW POREMONTOWYCH I BUDOWLANYCH
W MIEJSCE USTAWIENIA KONTENERA PRZED WYZNACZONYM TERMINEM
ZBIÓRKI.
4. W KONTENERZE NIE MOŻNA UMIESZCZAĆ INNYCH ODPADÓW NIŻ WSKAZANE
POWYŻEJ.
5. W RAMACH ZBIÓRKI NIE SĄ ODBIERANE ODPADY ZMIESZANE KOMUNALNE, SUCHE ZMIESZANE ORAZ ZIELONE I INNE BIODEGRADWALANE.

PRZYPOMINAMY!
ZANIECZYSZCZANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO JEST KARALNE!
ZANIECZYSZCZANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO MOŻE SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE ZDROWIA I ŻYCIA!

