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TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW 2015




Terminy odbioru odpadów w miejscowości: PIERUSZYCE



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.
W przypadku nieodebrania odpadów z przyczyn losowych w podanym terminie,
wykonanie usługi nastąpi w pierwszą sobotę po wywozie.
Prosimy o nieprzeciążanie pojemników. Z uwagi na możliwość uszkodzenia pojemnika
poprzez jego przeciążenie, pojemniki przeciążone nie będą odbierane.
Z uwagi na brak możliwości opróżnienia przymarzniętych odpadów, pojemniki z
przymarzniętymi odpadami nie będą opróżniane.

DZIEŃ

MIESIĄC

ODPADY KOMUNALNE
( W POJEMNIKACH)

ODPADY SELEKTYWNE
(W WORKACH)

STYCZEŃ

28

29

LUTY

23

26

MARZEC

25

26

KWIECIEŃ

24

29

MAJ

25

28

CZERWIEC

24

25

LIPIEC

30

30

SIERPIEŃ

28

27

WRZESIEŃ

29

24

PAŹDZIERNIK

29

28

LISTOPAD

27

26

GRUDZIEŃ

30

30

UWAGA !!!
Prosimy o wystawianie pojemników i worków w dniu wywozu
przed posesję do godz. 7:00

SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH:

do worka o kolorze żółtym (tworzywa sztuczne)
wrzucamy- zgniecione i niezakręcone butelki po napojach typu PET,opakowania po płynach do
mycia naczyń, szamponach, kąpieli, prania, płukania
nie wrzucamy- folii, rur PCV, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, mebli i
ich części, zabawek, tworzyw piankowych i styropianowych, opakowań po twarożkach,
jogurtach, margarynach, słodyczach, jednorazowych naczyń, w tym reklamówek, foliowych
woreczków po mleku, nawozach itp., kartoników po mleku i sokach

do worka o kolorze białym (szkło bezbarwne); o kolorze zielonym (szkło kolorowe)
wrzucamy- szklane butelki po napojach i słoiki wstępnie oczyszczone 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

do worka o kolorze niebieskim (makulatura)
wrzucamy- czyste, niezabrudzone, niezatłuszczone kartony, tekturę falistą, gazety, książki,
papier piśmienny, 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

