NOWE ZASADY SEGREGACJI I ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PORĄBKA
PAPIER – worek/pojemnik niebieski
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, 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, papieru
zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

SZKŁO – worek/pojemnik zielony
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane
opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku,
żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych,
monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty
Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po
środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne
folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki
(zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, 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.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – worek/pojemnik brązowy
Wrzucamy: resztki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia.
Nie wrzucamy: odchodów zwierząt, popiołu, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, skoszonej trawy, liści,
spadów owoców, kwiatów, gałęzi drzew i krzewów, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
ODPADY ZIELONE – tylko worek czarny z napisem „ZIELONE”
Wrzucamy: skoszona trawa, liście, spady owoców, kwiaty, pocięte gałęzie drzew i krzewów.
POPIÓŁ – pojemnik metalowy (lub plastikowy na odpowiedzialność właściciela)
Wrzucamy: popiół z palenisk domowych.

WSZYSTKO TO, CZEGO NIE MOŻNA ODZYSKAĆ W PROCESIE RECYKLINGU, Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH, WRZUCAMY DO WORKA/POJEMNIKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI
– ZAKUPIONEGO NA KOSZT WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI




Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela
nieruchomości zamieszkałej i mieszanej. Zamówienie należy zgłosić wykonawcy. Każdy właściciel nieruchomości ma prawo do oddania do 500 kg
(odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne) w ciągu roku. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia na teren
nieruchomości pojemnika/kontenera do 3 dni od zgłoszenia. Termin wywozu zgromadzonych odpadów: do 3 dni od zgłoszenia wykonawcy przez
właściciela nieruchomości gotowości do odbioru zgromadzonych odpadów. Maksymalny czas udostępnienia dla właściciela nieruchomości
pojemnika/kontenera to 3 dni. Wykonawca jest odpowiedzialny za zważenie ilości odpadów odbieranych z posesji. Odpady budowlane muszą być
posegregowane tzn. osobno należy gromadzić np. gruz, płytki, styropian budowlany itd.
Terminy i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (wykorzystywanych na prowadzenie działalności
gospodarczych, domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) prosimy uzgodnić telefonicznie z wykonawcą odbioru
odpadów.

 Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował chęć oddawania popiołu, jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik (najlepiej metalowy).


Odbiór popiołu z nieruchomości usytuowanych w trudno dostępnych miejscach należy uzgodnić bezpośrednio z wykonawcą usługi odbioru
odpadów.
Skoszona trawa - przekazywana do odbioru nie może być przechowywana dłużej niż 2-3 tygodnie. ODPADY ZIELONE będą odbierane tylko
w czarnych workach z napisem „ZIELONE”. ODPADY ZIELONE nie mogą być wsypywane do worka/pojemnika z odpadami biodegradowalnymi.
Wykonawca dostarcza worki nieodpłatnie tylko na odpady Odbiór wszystkich odpadów odbywać się będzie zgodnie
SEGREGOWANE (papier, szkło, metale i tworzywa z harmonogramem zamieszczonym na ulotce.
sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu odbioru odpadów do
godziny 7:00 rano, zgodnie podanym harmonogramem, wystawić
zielone).
Za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi (nie pojemniki i/lub worki poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające
swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom.

dotyczy worków na odpady zielone) wykonawca pozostawia
na posesji worek pusty.
Przeterminowane leki przekazujemy do aptek:
Apteka PANACEUM ul. Krakowska 24 – Kobiernice
Apteka POD DĘBEM ul. Żywiecka 10A – Kobiernice
Apteka Prywatna Jerzy Pszczółka ul. kard. Karola Wojtyły 26
– Czaniec
Apteka MEDIQ ul. kard. Karola Wojtyły 58 – Czaniec
Apteka FARMANA ul. Rynek 3 – Porąbka

W przypadku złego posegregowania odpadów wykonawca
pozostawia odpady bez odbioru z informacją dla właściciela
nieruchomości o konieczności ich posegregowania i odbiera je
w terminie kolejnego odbioru zgodnie z harmonogramem (pod
warunkiem ich prawidłowego posegregowania).
Właściciele nieruchomości, którzy nie segregują odpadów - gromadzą
zmieszane odpady komunalne w pojemniku lub worku zakupionym na
własny koszt.

ZGŁOSZENIA ORAZ REKLAMACJE DOTYCZĄCE:
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYC, POZOSTAWIANIA WORKÓW I INFORMACJE O NIEPRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI
należy kierować do Firmy Usługowej ATRA ul. Krakowska 120 w Porąbce

tel. 606 669 771

