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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych dla Gminy Rozdrażew

Grębów, Maciejew, Rozdrażewek, Trzemeszno
Maj - Grudzień 2020 rok
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Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki należy wystawić do godziny 700.
Pojemnik musi być zamknięty, a worek zawiązany.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórka
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne , nieodpłatnie odbierane przez
pracowników Firmy Usługowej „KOSZ” Sp. z o.o., należy wystawić w dniu wywozu przed posesję (na chodniku) do

godziny 7:00,

w sposób niestwarzający zagrożenia i utrudnienia dla ruchu drogowego. Informujemy, że odpady
wielkogabarytowe wystawione później nie zostaną zebrane.
W trakcie zbiórki WYSTAWIAMY stare meble, wersalki, fotele, drzwi, dywany, urządzenia elektryczne i elektroniczne.
NIE WYSTAWIAMY opon, elementów samochodowych, odpadów niebezpiecznych tj.: akumulatorów, baterii, farb,
leków, strzykawek, okna, eternitu.
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nakrętki metalowe i plastikowe od butelek.

Do worka na odpady biodegradowalne wrzucamy:

Nie wrzucamy:









kości zwierząt
odchodów zwierząt
popiołu z węgla kamiennego
leków
drewna impregnowanego
płyt wiórowych i MDF
ziemi i kamieni
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (teren przy oczyszczalni ścieków)
czynny w każdą środę w godz. 700-1500 oraz trzecią sobotę miesiąca w godz. 900-1500.
Nieodpłatny odbiór poselekcjonowanych odpadów związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych:
 papier, tektura (makulatura), metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, twardy plastik, odpady
ulegające biodegradacji,
 pojemniki i puszki po farbach i lakierach, pojemniki po aerozolach, małe opakowania po środkach owadobójczych i
chwastobójczych używanych w przydomowych ogrodach, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, żarówki, świetlówki, lampy, termometry,
 szkło stołowe i żaroodporne, kryształy, ceramikę, porcelanę, fajans, lustra, szkło okienne, okna,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (wyłącznie od
samochodów osobowych, rowerów i motocykli),
 odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych, odpady gipsowo-kartonowe, styropian.

