HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO
ORAZ GABARYTÓW Z GMINY KRZYWCZA NA ROK 2018

WSZYSTKIE MIEJSCOWOŚCI GMINY KRZYWCZA
PRZYPOMINAMY !!!
RODZAJ
ODPADÓW

ODPADY ZMIESZANE

PAPIER, SZKŁO,
PLASTIK, METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
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2) każdą zmianę wpływająca na wysokość opłaty należy zgłaszać
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany poprzez złożenie
nowej deklaracji (wzór dostępny w UG Krzywcza
lub na www.krzywcza.pl)
3) worki na kolejne odbiory dostarczane będą prze firmę
odbierającą odpady. Można je również otrzymać zgłaszając się
do UG Krzywcza
4) terminy wnoszenia opłat za odbiór śmieci: do 31 stycznia za
I kwartał, do 30 kwietnia za II kwartał, do 31 lipca za III
kwartał, do 31 października za IV kwartał

GABARYTY,
ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

ODPADY ZIELONE

07

1) o obowiązku numeracji budynków mieszkalnych
i pojemników w celu sprawnego odbioru odpadów
i ich ewidencji
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5) opłaty wnosimy na rachunek bankowy Gminy Krzywcza
Nr rachunku 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
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UWAGA! Worki do gromadzenia odpadów winny posiadać następujące kolory:
1 ) kolor niebieski - papier i tektura
2 ) kolor żółty - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - łącznie
3 ) kolor zielony - szkło kolorowe i białe
4 ) kolor brązowy - odpady zielone
5) kolor czarny - odpady niesegregowane(zmieszane)
PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00.

6) jeśli ktoś zadeklarował selektywną zbiórkę, a tego nie wykonuje
zostanie obciążony zwiększoną stawką jak za odpady
niesegregowane,
7) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) odpady segregowane i problemowe (leki, baterie,
farby, rozpuszczalniki) można oddać w każdy poniedziałek

od godz. 12.00 do godz. 16.00. Numer telefonu
kontaktowego: (16) 671-14-86 w.42

Surowce wtórne gromadzone selektywnie
NIEBIESKI
Papier i Tektura

ŻÓŁTY
Tworzywa sztuczne, Metal
Opak. wielomateriałowe

WRZUCAMY:
- gazety, książki, zeszyty,
- katalogi, prospekty, foldery,
- torby i worki papierowe,
- pudełka kartonowe i tekturowe oraz tekturę
NIE WRZUCAMY:
- papieru i tektury pokrytych folią metalową i
tworzywami sztucznymi (opakowań papierowych
po napojach, mleku i środkach spożywczych),
- pieluch jednorazowych, podpasek i papierów
higienicznych,
- worków po wapnie i cemencie oraz tapet,
- kalki oraz zabrudzonego i tłustego papieru
(np. z masła, smalcu itd.).

UWAGA
Wszystkie odpady nie podlegające
segregacji umieszczamy w pojemnikach
lub czarnych workach

WRZUCAMY:
- opakowania po płynach i napojach (butelki PET, pojemniki
po olejach spożywczych), opakowania plastikowe po
kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach)
- pojemniki po materiałach sypkich, folie budowlane,
reklamówki i woreczki foliowe,
- wiadra wolne od zanieczyszczeń, metal. zakrętki słoików
- puszki po napojach oraz po konserwach, złom żelazny
i metale kolorowe, metalowe kapsle i plastikowe zakrętki
- opakowania wielomateriałowe np. po napojach, sokach
i mleku, opakowania po produktach spożywczych
NIE WRZUCAMY:
- opakowań po olejach silnikowych i chłodniczych,
- opakowań po lekach i pojemników po wyrobach
garmażeryjnych, strzykawek i innych artyk. medycznych
- puszek po farbach, opakowań w aerozolach, zabawek,
styropianu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- kalki i zabrudzonego i tłustego papieru (np. z masła, smalcu
itd.)
- sprzętu AGD, zużytych baterii i akumulatorów
PAMIĘTAJ!
wrzucaj tylko czyste opakowania oraz zgnieć
butelki i puszki

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY
WYSTAWIAMY PRZED POSESJĘ W WYZNACZONY DZIEŃ ODBIORU MIĘDZY INNYMI:
• komputery, drukarki • sprzęt AGD • sprzęt RTV • dyski twarde, klawiatury i myszki komputerowe
• sprzęt telekomunikacyjny (np. telefony)
• urządzenia chłodnicze • telewizory i monitory • akumulatory i baterie • świetlówki rurowe

NIE PRZYJMUJEMY ZDEKOMPLETOWANEGO SPRZĘTU AGD i RTV

ZIELONY
szkło bezbarwne
i kolorowe
WRZUCAMY:
- opakowania ze szkła (butelki, buteleczki,
pojemniki, słoiki) wolne od
zanieczyszczeń,
- stłuczkę opakowaniową wolną od
zanieczyszczeń metalami i tworzywami,
NIE WRZUCAMY:
- szyb okiennych, szkła stołowego, fajansu,
porcelany i ceramiki,
- luster, żarówek, witraży, reflektorów,
izolatorów, doniczek, szkła
żaroodpornego, szkła okularowego, szyb
samochodowych,
- ekranów i lamp telewizyjnych
PAMIĘTAJ!
Nie tłucz szkła przed wyrzuceniem
– wrzucaj tylko czyste opakowania

BRĄZOWY
Odpady zielone
– biodegradowalne
WRZUCAMY:
- odpady pochodzące z pielęgnacji
ogródków przydomowych, kwiatów
domowych, balkonowych (części
roślin),
- odpady zielone z pielęgnacji
zieleńców (skoszone trawy, liście,
trociny drzewa),
- kora drzew, drobne i rozdrobnione
gałęzie,
NIE WRZUCAMY:
- roślin porażonych chorobami
grzybowymi, materiałów wcześniej
konserwowanych chemicznie
np. skórki pomarańczy, bananów
i innych cytrusów,
- odpadów zielonych zmieszanych
z drewnem, plastikiem i szkłem

MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZADZWOŃ !!!
URZĄD GMINY W KRZYWCZY TEL. 16 671 14 86 w. 42
KOM. 600 157 341
EKOLINE Usługi Komunalne Sp z o.o.,Niziny 290, Orły
TEL. 790-287-857

GABARYTY
WYSTAWIAMY PRZED POSESJĘ MIĘDZY INNYMI:

meble

meble tapicerowane (fotele, krzesła, wersalki itp.)

opony

