ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
WRZUCAMY

POJEMNIK Z
TWORZYWA
SZTUCZNEGO
LUB METALU
o min. poj.
120 l

WOREK
NIEBIESKI o
pojemności
120 l

WOREK
ŻÓŁTY o
pojemności
120 l

NIE WRZUCAMY

Odpady
zmieszane

Plastikowych opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych,
olejach
silnikowych,
smarach,
kineskopów, termometrów, świetlówek,
Wyroby piankowe, niewielkie kawałki wykładzin dywanowych, zabawki trwale
zużytych
żarówek,
zużytych
połączone z kilku materiałów, jednorazowe naczynia i sztućce
akumulatorów i baterii, lekarstw,
zuzytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów budowlano rozbiórkowych

PAPIER

Papieru mocno zabrudzonego lub
zatłuszczonego,papieru lakierowanego
i powleczonego folią, zdjęć, papieru
woskowego, kalki, kartonów po mleku i
Gazety, książki, zeszyty, katalogi, ulotki, prospekty, foldery, torby i worki napojach, ręczników papierowych i
papierowe, opakowania z papieru, tektura i zgniecione kartony (należy wyjąć zużytych chusteczek higienicznych,
wytłaczanek po jajkach, papieru
metalowe zszywki, sprężynki i foliowe elementy), papier zadrukowany.
toaletowego,
tapet,
worków
po
nawozach,
cemencie,
klejach
budowlanych, zaprawach murarskich,
papieru do pieczenia, ubrań.

METALE I
TWORZYWA
SZTUCZNE

Butelek i pojemników z zawartością,
tworzyw
sztucznych
piankowych,
wykładzin dywanowych, jednorazowych
naczyń i sztućców plastikowych,
worków po nawozach, opakowań po:
środkach
chwastobójczych
i
owadobójczych, płynach chłodniczych,
lekarstwach, olejach silnikowych i
smarach,
farbach
i
lakierach,
lekarstwach, strzykawek, szczoteczek
do zębów, podpasek, pampersów,
pieluch jednorazowych, plastikowych
części
samochodowych,
listew
Puszki po konserwach, zgniecione puszki po napojach, drobny złom żelazny
wykończeniowych, wkładów do zniczy,
oraz metali kolorowych, zakrętki do słoików, butelki, kapsle, metalowe pudełka
zniczy plastikowych, zużytych baterii i
po paście do butów.
akumulatorów,
zużytego
sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.
Zgniecione kartony po sokach, napojach i mleku.
Zgniecione puste butelki po napojach i olejach spożywczych, zgniecione puste
butelki i opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach (np. szmponach),
nakrętki plastikowe, torebki, folie za wyjątkiem rolniczych, reklamówki,
plastikowe koszyczki po owocach, doniczki plastikowe, artykuły gospodarstwa
domowego z tworzyw sztucznych (np. deska do krojenia, tace), pudełka
plastikowe po paście do butów, opakowania po proszku do prania, folie
aluminiowe, po chrupkach i zupkach w proszku, opłukane pojemniki po
produktach mlecznych (kefir, śmietana, jogurt), artykuły szkolne z plastiku,
okładki, zabawki z tworzywa sztucznmego (o ile nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców), styropian opakowaniowy

WOREK
ZIELONY o
pojemności 80
l

SZKŁO

Szkła
okiennego,
okularowego,
zbrojonego, żaroodpornego i typu
duralex, szklanek, fajansu, porcelany,
ceramiki,
doniczek
szklanych,
kryształu,
kieliszków,
luster,
Butelki szklane po napojach i olejach roślinnych (bez nakrętek), słoiki (bez kineskopów,
monitorów
i
lamp
zakrętek, zacisków i uszczelek gumowych) szklane flakoniki po kosmetykach (o telewizyjnych, szyb samochodowych,
ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
świetlówek,
żarówek,
reflektorów,
pojemników szklanych po lekach,
rozpuszczalnikach
i
olejach
silnikowych, termometrów, strzykawek,
aerometrów, zniczy szklanych z
zawartością wosku.

WOREK
SZARY o poj.
120 l

POPIÓŁ

Popiół i żużel z palenisk domowych.

Zmiotek z ulic, piachu, ziemi i kamieni

WOREK
BRĄZOWY o
pojemności
120 l lub
kompostowni
k

BIO

Kości zwierząt, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, leków,
Liście, kwiaty i skoszona trawa, chwasty, kora drzew, trociny, drobne lub
drewna
impregnowanego,
płyt
rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, odpadki warzywne i owocowe (w tym
wiórowych i MDF, ziemi i kamieni,
obierki itp.), skorupki jaj.
innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

ODBIÓR
SPRZED
POSESJI

Odpady
wielkogabarytowe

Meble, opony, wykładziny, dywany. NIE WYSTAWIAMY: urządzeń AGD i RTV oraz odpadów
budowlano-remontowych (tj. okna, drzwi, umywalki, toalety, styropian, panele itp.)

UWAGA : ODPADY WYSTAWIAMY PRZED POSESJĘ DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW STYCZEŃ
RODZAJ ODPADU

ULICE

2018

TERMINY ODBIORU

ODPADY ZMIESZANE
POPIÓŁ I ŻUŻEL
ODPADY ZIELONE
SZKŁO, PLASTIK,
PAPIER, METALE
ODPADY ZMIESZANE
POPIÓŁ I ŻUŻEL
ODPADY ZIELONE
SZKŁO, PLASTIK,
PAPIER, METALE
ODPADY ZMIESZANE
POPIÓŁ I ŻUŻEL
ODPADY ZIELONE
SZKŁO, PLASTIK,
PAPIER, METALE
ODPADY ZMIESZANE
POPIÓŁ I ŻUŻEL
ODPADY ZIELONE
SZKŁO, PLASTIK,
PAPIER, METALE
ODPADY ZMIESZANE
POPIÓŁ I ŻUŻEL
ODPADY ZIELONE
SZKŁO, PLASTIK,
PAPIER, METALE
ODPADY ZMIESZANE
POPIÓŁ I ŻUŻEL
ODPADY ZIELONE
SZKŁO, PLASTIK,
PAPIER, METALE

2,15,29
Słowiczyńska, Słowicza, Plażowa, Górna, Wysoka, Sikorskiego,
Andersa, Bukowa, Dębowa, Leszczynowa, Wrzosowa, Lipowa,
Akacjowa, Polna, Leśna

2,15,29
2,15,29
24

Nadrzeczna, Asnyka, Prusa, Mickiewicza, Chopina, Moniuszki,
Orzeszkowej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego,
Nałkowskiej, Norwida, Reja, Reymonta, Sportowa, Krzywa,
Sosnowa, Świerkowa, Brzozowa, Klonowa, Wierzbowa

Annopolska, Jabłonowskiej, Kościuszki, Żeromskiego, Sadowa,
Jabłoniowa, Szpitalna, Wiśniowa, Miłkowskiego, Letnia,
Grodzieńska, Fabryczna, Małopolska, Pałacowa, Świętojańska, 3
Maja, Dąbrowskiego, Ciechanowiecka
Kasztanowa, Boh. Lenino, Raginisa, Boh. Monte Cassino, Obr.
Wizny, Obr. Warszawy, Obr. Helu, Obr. Westerplatte, Fiołkowa,
Lawendowa, Kościelna, Cerkiewna, Głowackiego, Powstania
Styczniowego, Kosynierów, Okulickiego, Grottgera, Traugutta,
Fieldorfa, Liniarskiego, Ks. Brzóski, Białostocka
Drohiczyńska, Bursztynowa, Zielona, Witosa, Szarych Szeregów,
Młodych Orłów, Wesoła, Kilińskiego, Nowa, Ks. Ściegiennego,
Mokra, Łąkowa, Słoneczna, Rumiankowa, Lewandowskiego,
Chabrowa, Ogrodowa

3,16,30
3,16,30
3,16,30
25
10,24
10,24
10,24
12
4,18
4,18
4,18
26
11,25
11,25
11,25
9
5,19

Plac Jana Pawła II, Przybyszewskiego, Targowa, Krótka,
Zaszkolna, Armii Krajowej, 11 Listopada, Wiosenna, Walendziuki,
Sobieskiego, Żwirki i Wigury, Konopnickiej, Kraszewskiego

5,19
5,19
11

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK): ul. Armii Krajowej 26 tel. 85 655 21 90, 85 655 25 77
otwarty: wtorek i czwartek w godz. 12-18 oraz sobota w godz. 8-14, przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie z podgrupy 15 01 i 20 01
b) Odpady biodegradowalne
c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe
d) Opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm
e) Odpady budowlane i remontowe (grupa 17 w katalogu odpadów) – z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, w ilości wskazującej
na pochodzenie z gospodarstwa domowego
f) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory
g) Popiół i żużel z palenisk domowych
h) Przeterminowane leki i chemikalia

UWAGA !
W ramach działalności PSZOK, Wykonawca będzie mógł odbierać odpłatnie odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tam gdzie
powstają odpady) i przedsiębiorców.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Przedsiębiorstwo Komunalne Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26, tel. 85 655 21 90, 85 655 25 77

