ZASADY GROMADZENIA I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ
!!! Odpady należy wystawiać przed posesję najpóźniej w dniu odbioru do godz. 7:30
rodzaj odpadu

pojemnik / worek

wrzucamy

nie wrzucamy

odpady komunalne
(zmieszane, niesortowane),
popiół

worek czarny
lub pojemnik

odpady pozostałe po segregacji, resztki jedzenia, pieluchy, podpaski,
artykuły higieniczne, zatłuszczone/zabrudzone opakowania, mokry,
brudny papier/folię, żwirek i trociny z kuwet

leków, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych,
opakowań po chemikaliach, zużytego sprzętu RTV/AGD

papier i tektura
- worek niebieski

opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, książki, papier biurowy,
torebki papierowe
torebki plastikowe, opakowania po produktach spożywczych
i chemii gospodarczej, plastikowe butelki/kartony/puszki po napojach,
folie, metale kolorowe, metalowe kapsle i zakrętki, folię aluminiową.

kalki, pieluch jednorazowych, podpasek, zatłuszczonego i mokrego papieru,
worków po nawozach i materiałach budowlanych, tapet,
odpadów budowlanych, opakowań po farbach, lakierach, olejach,
baterii i akumulatorów, opakowań z zawartością

odpady selektywnie zbierane

plastik, metal, puszki
– worek żółty
szkło i opakowania
szklane
- worek zielony

butelki, słoiki, inne szklane opakowania

worek brązowy

trawa, liście, pocięte i powiązane drobne gałęzie, kwiaty

odpady zielone

PAMIĘTAJ:

aby nie rozbijać butelek i słoików

ceramiki, porcelany, luster, szyb, szkła żaroodpornego, szkła zbrojonego,
doniczek, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, szkła
kryształowego, reflektorów, termometrów
ziemi, konarów drzew, korzeni, zlewek kuchennych, mięsa, kości, padliny,
drewna impregnowanego, płyt wiórowych, odchodów zwierzęcych, innych
odpadów komunalnych

zgniataj przed wrzuceniem butelki plastikowe, kartony, pudełka, puszki

opakowania przed wrzuceniem nie muszą być myte, ale opróżnij je z zawartości

wystawiaj tylko pełny, zawiązany worek

worki czarne, niebieskie, żółte, zielone i brązowe mieszkańcy otrzymują w systemie wymiany pełny na pusty
Pozostałe odpady:

Rodzaj odpadu

Zaliczamy:

odpady
wielkogabarytowe
odpady budowlane,
rozbiórkowe i sanitarne
odpady elektryczne i elektroniczne

meble (np. stoły, krzesła, szafy, tapczany, fotele), dywany,
materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów
gruz, deski, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki,
spłuczki, muszle klozetowe, grzejniki, płytki itp.
sprzęt RTV/AGD, sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady niebezpieczne

chemikalia, zużyte opony od samochodów osobowych

Nie zaliczamy:
w ramach wystawki nie będą zabierane: opony
od samochodów ciężarowych, maszyn i
ciągników rolniczych, świetlówki, papa, eternit,
okna, części samochodowe

Jak postępujemy:
Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z
harmonogramem, sprzed posesji, po uprzednim
zgłoszeniu adresu, z którego odbiór ma nastąpić.
Zgłoszenie dopuszcza nie więcej niż 1 metr
sześcienny odpadów.
Odpady będą odbierane tylko ze zgłoszonych
posesji.

Dla mieszkańców Gminy Radziejowice utworzony został PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW, do którego można nieodpłatnie dostarczać min.
odpady gabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, ulegające biodegradacji, papę.
Dokładne informacje na temat funkcjonowanie PSZOK na stronach: www.pgk.zyrardow.pl oraz www.radziejowice.pl
Opłaty za odbiór odpadów należy dokonywać kwartalnie, tj. do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na
konto bankowe w BS Mszczonów oddział Radziejowice, nr: 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010

