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HARMONOGRAM
wywozu odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w Gminie Żyrzyn 2021 roku.
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Uwaga! W dniu wywozu odpady prosimy wystawić przed posesję do godz. 7.00
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn właściciele nieruchomości mają obowiązek
ustawiać pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających
z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości,
do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości bezpośredniego
dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę
przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z Wykonawcą. Do terenu nieruchomości zaliczana jest
też droga prywatna łącząca nieruchomość z drogą publiczną lub inną drogą gminną.

ŻÓŁTY WOREK NA ODPADY METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY: opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, serkach, napojach itp.), opakowania plastikowe
po chemii gospodarczej i kosmetykach, czyste torebki foliowe, metale (puszki po napojach, żywności, narzędzia), opakowania tetrapak (kartoniki po mleku, sokach), czyste kanistry plastikowe, tworzywa sztuczne, itp.
NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów
medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników
po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

WOREK NIEBIESKI NA PAPIER
WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi i ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią,
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budolanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jadnorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

ZIELONY WOREK NA SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE
WRZUCAMY: odpady ze szkła opakowaniowego (białe i kolorowe), słoiki bez przykrywek, zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek,
szklane opakowania po kosmetykach, butelki (po napojach i żywności).
NIE WRZUCAMY: szyb okiennych, szyb samochodowych, luster, porcelany, szkła zbrojonego, naczyń żaroodpornych, szkła
kryształowego, ceramiki (fajansu, naczyń typu arcorok, doniczek, misek, talerzy), żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych
opakowań farmaceutycznych z zawartością, zniczy, opadów biodegradowalnych, np.: resztek jedzenia, obierków z owoców i warzyw,
trawy i liści, gałęzi roślin, ziemi, drewna, fusów z kawy i herbaty, skorupek itp.

WOREK BRĄZOWY NA ODPADY BIODEGRADOWALNE
WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę
drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.
NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

POJEMNIK NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAMY: zanieczyszczone opakowania plastikowe, tłusty i zanieczyszczony papier, znicze, stłuczka ceramiczna, odpady
higieniczne, worki z odkurzacza, puste opakowania po lekach i areozolach, odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, opakowania
styropianowe, tapety, worki po materiałach budowlanych.
NIE WRZUCAMY: odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do worków w kolorze żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym,
popiołu, zużytego sprzętu AGD, świetlówek, żarówek, lamp neonowych, baterii i akumulatorów, chemicznych środków ochrony roślin,
gruzu budowlanego
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Uwaga! W dniu wywozu odpady prosimy wystawić przed posesję do godz. 7.00
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawiać pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem, iż w przypadku
braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub
drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z Wykonawcą. Do terenu nieruchomości zaliczana jest też droga prywatna
łącząca nieruchomość z drogą publiczną lub inną drogą gminną.

ŻÓŁTY WOREK NA ODPADY METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY: opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, serkach, napojach itp.), opakowania plastikowe po chemii gospodarczej
i kosmetykach, czyste torebki foliowe, metale (puszki po napojach, żywności, narzędzia), opakowania tetra-pak (kartoniki po mleku, sokach), czyste kanistry
plastikowe, tworzywa sztuczne, itp.
NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

WOREK NIEBIESKI NA PAPIER
WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi i ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budolanych, tapet, pieluch
jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jadnorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

ZIELONY WOREK NA SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE
WRZUCAMY: odpady ze szkła opakowaniowego (białe i kolorowe), słoiki bez przykrywek, zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek, szklane opakowania
po kosmetykach, butelki (po napojach i żywności).
NIE WRZUCAMY: szyb okiennych, szyb samochodowych, luster, porcelany, szkła zbrojonego, naczyń żaroodpornych, szkła kryształowego, ceramiki (fajansu,
naczyń typu arcorok, doniczek, misek, talerzy), żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych z zawartością, zniczy, opadów
biodegradowalnych, np.: resztek jedzenia, obierków z owoców i warzyw, trawy i liści, gałęzi roślin, ziemi, drewna, fusów z kawy i herbaty, skorupek itp.

WOREK BRĄZOWY NA ODPADY BIODEGRADOWALNE
WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew,
niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.
NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych
i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

POJEMNIK NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAMY: zanieczyszczone opakowania plastikowe, tłusty i zanieczyszczony papier, znicze, stłuczka ceramiczna, odpady higieniczne, worki z odkurzacza,
puste opakowania po lekach i areozolach, odpady ze szkła innego niż opakowaniowe, opakowania styropianowe, tapety, worki po materiałach budowlanych.
NIE WRZUCAMY: odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do worków w kolorze żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym, popiołu, zużytego sprzętu
AGD, świetlówek, żarówek, lamp neonowych, baterii i akumulatorów, chemicznych środków ochrony roślin, gruzu budowlanego.

