HARMONOGRAM
odbioru wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych i bytowych z gospodarstw domowych
z terenu gminy Wolanów w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Odbiór odpadów posegregowanych - worki kolorowe

20 stycznia 2014 r.
17 lutego 2014 r.
17 marca 2014 r.

14 kwietnia 2014 r.+ gabaryty
19 maja 2014 r.
16 czerwca 2014 r.

Odbiór odpadów komunalnych (bytowych) – worek czarny

21 stycznia 2014 r.
18 lutego 2014 r.
18 marca 2014 r.

15 kwietnia 2014 r.
20 maja 2014 r.
17 czerwca 2014 r.

SPOSÓB SEGREGACJI:
Worek żółty - Tworzywa sztuczne
Wrzucaj zgniecione, zakręcone butelki po napojach , chemii gospodarczej ; pojemniki i naczynia plastikowe; folie
itp.(Folię o dużych wymiarach należy złożyć, powiązać i ustawić obok worków).
Worek zielony- szkło
Wrzucaj szklane opakowania po napojach i żywności itp.
Worek niebieski - makulatura
Wrzucaj gazety, czasopisma, książki, kartony itp.(Kartony należy złożyć, powiązać i ustawić obok worków).
Worek biały - metale
Wrzucaj puszki po napojach i konserwach , drobny złom itp.
Worek czarny - odpady bytowe
Wrzucaj odpady pozostałe po wstępnej segregacji , ceramikę, porcelanę, pampersy, kartony po mleku i sokach,
zużytą odzież.
Nie wrzucaj szkła, butelek plastikowych, metali, makulatury, papy, ziemi, eternitu, gruzu i popiołu.
Segregując pamiętaj też o tym, aby:
 zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do worka;
 wiązać i zapełniać worki min. do połowy;
 wystawiać do godz. 7.30
Na terenie Gminy Wolanów w miejscowości Garno, ul. Kasztanowa 21 prowadzony jest Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK.
Punkt prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy, następujących odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebezpieczne w
tym: baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne i zawierające rtęć: pozostałości farb, tuszy,
lakierów, klejów, żywic lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowań po tych środkach, pozostałości
środków ochrony roślin, nawozów w tym opakowań po tych środkach, pozostałości środków chemii gospodarczej,
inne zwierające substancje niebezpieczne, popiół i żużel, inne odpady komunalne (tekstylia, drewno, szkło
okienne). Punkt czynny jest w każdą środę od godziny 8-16 i w sobotę od 8-12.
UWAGA !
Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK będzie okazanie dowodu wpłaty za wywóz nieczystości
do Urzędu Gminy Wolanów.

Ponadto Usługi Ekologiczne „EKO-JAS”; Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, tel. 48 618- 68- 54
oferuje na sprzedaż pojemniki na odpady różnej pojemności.

