UWAGA ZMIANY W RODZAJU ODPADÓW OBJĘTYCH ZBIÓRKĄ!
ZBIÓRKĄ SĄ OBJĘTE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:
- MEBLE - stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, chodniki, wycieraczki, materace,
wykładziny podłogowe, linoleum.
suszarki do bielizny, deski do prasowania.
- OPAKOWANIA - skrzynki (drewniane, plastikowe) po warzywach, beczki.
- OPONY - od samochodów osobowych, rowerów, taczek, motocykli ( 4 od
gospodarstwa domowego)
- WÓZKI DZIECIĘCE, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW
- ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - chłodziarki, zamrażarki,
pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory
elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki gazowe i elektryczne, odkurzacze,
żelazka, tostery, frytownice, suszarki do włosów, maszynki elektryczne itp., komputery,
laptopy, kalkulatory, maszyny do pisania, telefony, sprzęt drukujący, kopiujący, konsole
do gier, odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze
dźwięku, wiertarki, piły, maszyny do szycia itp.
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ KOMPLETNY
(sprzęt rozmontowany nie zostanie odebrany).
ZBIÓRKĄ NIE SĄ OBJĘTE ODPADY POREMONTOWE I BUDOWLANE, ODPADY
ZMIESZANE, SEGREGOWANE, tj. SZKŁO, PLASTIK, PAPIER,
BIODEGRADOWALNE, ZIELONE, TEKSTYLNE ORAZ POCHODZENIA
ROLNICZEGO.
Przykładowe odpady, które nie obejmuje przedmiotowa zbiórka: deski drewniane,
belki, panele, ramy okienne drewniane i plastikowe, drzwi, armatura sanitarna (baterie,
umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, spłuczki, bidety),
grzejniki, płytki (terakota, glazura), rolety, części samochodowe, materiały izolacyjne,
styropian, wata szklana, dachówki, blachodachówki, papa, eternit, wszelkiego rodzaju
szkło okienne, samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny metalowe i plastikowe, rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa,
opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, figurki
ogrodowe, folie do uszczelniania np.: basenów, oczek wodnych, folie szklarniowe,
szklane drzwi prysznicowe
UWAGA!!!
- ODPADY ODBIERANE BĘDĄ BEZPOŚREDNIO SPRZED NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH (ZBIÓRKA NIE DOTYCZY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH)
- ZOBOWIĄZUJE SIĘ WŁAŚCICIELI DO WYSTAWIANIA ODPADÓW PRZED BRAMĘ
POSESJI, W SPOSÓB NIEUTRUDNIAJĄCY RUCH PIESZYCH I PRZEJAZD
POJAZDÓW
- ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 07.00 RANO W DNIU ODBIORU
- UPRAWNIONYMI OSOBAMI DO ODBIORU ODPADÓW SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE
PRACOWNICY FIRMY

