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METALEI TWORZYWASZTUCZNE

SZKŁO

BIO

UWAGA !!! 
w okresie listopad - marzec
pojemnik przeznaczony wyłącznie
na POPIÓŁ.

W pozostałym okresie tj. kwiecień 
- październik:



 Od grudnia 2017 r. Spółka "EKO-REGION" będzie prowadziła w terenie działania zmierzające do dostosowania pojemników 
do nowych wymagań. Każdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką z nazwą rodzaju odpadu, jaki może do niego trafić. 

Prosimy o wystawianie wszystkich pojemników w najbliższych terminach 
odbioru odpadów w celu ich oklejenia !!!

Prosimy nie odklejać naklejek i nie przeklejać ich na inne pojemniki!!! 
Pojemniki są oznaczane zgodnie z nowymi przepisami!!!

Szanowni mieszkańcy
Informujemy, że od dn. 01.01.2018 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy

oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Poniżej przedstawiamy co zmieni się w obecnym systemie segregacji: 
 

 ZMIANA PRZEZNACZENIA POJEMNIKÓW: pojemnik zielony będzie przeznaczony do zbiórki szkła, natomiast1.
        pojemnik z pomarańczową klapą na niesegregowane zmieszane odpady komunalne:

SZKŁO

 ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE SZKŁO

 DODATKOWY POJEMNIK - otrzymają Państwo dodatkowy brązowy pojemnik: w okresie kwiecień - październik2.
        przeznaczony na odpady typu bio, natomiast w okresie listopad - marzec przeznaczony wyłącznie na popioły 

 Częstotliwość odbioru: kwiecień - październik (BIO) - co 2 tygodnie, listopad - marzec (POPIÓŁ) - co 4 tygodnie 

BIO

BIO
 W okresie listopad - marzec 

pojemnik na BIO należy wykorzystywać wyłącznie do zbierania POPIOŁU. 

 WRZUCAMY:
- odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.)

- drobne gałązki drzew i krzewów

- skoszoną trawę, liście, kwiaty

- trociny i korę drzew

- resztki jedzenia (bez mięs)

NIE WRZUCAMY: 
- kości zwierząt 

- resztek mięsa 

- worków foliowych 

- odchodów zwierząt 

- ziemi i kamieni 

 3. DODATKOWY WOREK – otrzymają Państwo dodatkowy niebieski worek przeznaczony do zbiórki papieru i makulatury 

 WRZUCAMY:
- opakowania z papieru, kartonu, tektury
- gazety, czasopisma
- katalogi, ulotki
- papier, zadrukowane kartki
- książki i zeszyty
- torebki i worki papierowe 
- papier pakowy 

NIE WRZUCAMY: 
- papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego 
- papieru lakierowanego i powleczonego folią 
- kartonów po mleku i napojach 
- pieluch jednorazowych i podpasek 
- zużytych ręczników kuchennych i chusteczek 
- papierowych worków po nawozach, cemencie itp. 

 Częstotliwość odbioru: 1 raz na kwartał 


	Strona 1
	Strona 2

