PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK
(utworzony na terenie byłego wysypiska w Trzciance) otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 w soboty w godzinach od 09:00
do 14:00.
Przyjmowane są tu bezpłatnie prawidłowo posegregowane odpady dostarczone przez mieszkańców budynków zamieszkałych:					
Odpady wielkogabarytowe: stare meble (np. fotele, kanapy, krzesła, materace, sofy,
łóżka, szafy, szafki, półki, stoły, stoliki), wykładziny podłogowe, dywany, zepsute wózki dziecięce.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: radia, telewizory, monitory, komputery,
drukarki, faksy, modemy, urządzenia z silnikiem elektrycznym, urządzenia AGD, kontakty, wyłączniki, lampy oświetleniowe, bezpieczniki, baterie, akumulatory, resztki
przewodów elektrycznych.
Przeterminowane leki i chemikalia, inne odpady niebezpieczne nie wymienione
powyżej powstające w gospodarstwach domowych np: niewykorzystane farby,
lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oraz opakowania po tych środkach, zużyte lampy fluorescencyjne, żarówki, urządzenia zawierające rtęć, opakowania po aerozolach.
Zużyte opony rowerowe i samochodowe oraz zużyte smary i oleje. Odpady budowlane – remontowe i rozbiórkowe. Odpady zbierane selektywnie: tworzywa
sztuczne, makulatura, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady
zielone.
Ponadto zbiórka przeterminowanych leków odbywa się we wszystkich aptekach
zlokalizowanych na terenie miasta Trzcianka.
Od dnia 16.06.2014r w trosce o wygodę mieszkańców uruchomiony zostanie
dodatkowy punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH
„KOMBUD” SP. Z O.O. 64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 14.

INSTRUKCJA
SEGREGACJI
ODPADÓW
W GMINIE TRZCIANKA
Zasady obowiązujące
od 1 czerwca 2014r.

Punkt ten powstanie na terenie PUK i B „KOMBUD” sp. z o.o. w Trzciance przy ul.
Stefana Żeromskiego 14. Godziny otwarcia w dni robocze od poniedziałku do piątku
od 09:00 do 17:00 i w soboty od 09:00 do 14:00.
Przyjmowany będzie tu bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
(radia, telewizory, monitory, komputery, drukarki, faksy, modemy, urządzenia AGD,
kosiarki elektryczne, kontakty, wyłączniki, lampy oświetleniowe, bezpieczniki, baterie, akumulatory, resztki przewodów elektrycznych). 			
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie PUK i B „KOMBUD”- pokój nr 6
oraz pod nr telefonu 67 216 26 84.

tel. 67 216 26 84, email: x-wuko@wp.pl
www.kombud.trzcianka.com.pl

I. ODPADY OPAKOWANIOWE – papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe (w zabudowie jednorodzinnej wrzucamy do worków koloru żółtego, w zabudowie wielorodzinnej do pojemników w kolorze żółtym oraz pojemników siatkowych)
Papier
Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty,
foldery, książki, zeszyty, torby papierowe, papier pakowy.
Nie wrzucamy: papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, kalek i papierów
przebitkowych, zatłuszczonych i zabrudzonych papierów, pampersów, pieluch i
innych artykułów higienicznych, worków po cemencie, zaprawach i klejach, papieru
do pieczenia i papieru fotograficznego.
Pamiętaj: zawsze staraj się zmniejszyć objętość opakowania kartonowego poprzez
jego zgniecenie lub rozłożenie do postaci płaskiej.
Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: butelki PET po napojach, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach (np. po szamponach, proszkach, płynach do mycia, prania i płukania), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe worki i torebki, zakrętki, sznurki, linki
i taśmy z tworzyw sztucznych, plastikowe miski , wiaderka, doniczki.
Nie wrzucamy: strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, opakowań
po środkach ochrony roślin i nawozach, pojemników i butelek po olejach samochodowych i spożywczych.
Pamiętaj: zawsze staraj się zmniejszyć objętość opakowania poprzez jego zgniecenie, opakowania muszą być koniecznie opróżnione z zawartości.
Metale
Wrzucamy: puszki po napojach, puszki po konserwach, kapsle, drobny złom żelazny i metale kolorowe i folia aluminiowa, nakrętki ze słoików, zepsute narzędzia metalowe, drobne
metalowe części rowerowe, resztki gwoździ, drutów, wkrętów, śrubek, wierteł itp.
Nie wrzucamy: opakowań po aerozolach, puszek po farbach i lakierach, baterii, kabli.
Pamiętaj: zawsze staraj się zmniejszyć objętość opakowania poprzez jego zgniecenie, opakowania muszą być koniecznie opróżnione z zawartości.
Opakowania wielomateriałowe
Wrzucamy: opakowania po mleku, po sokach i napojach, po przyprawach, po lekach.
Pamiętaj: zawsze staraj się zmniejszyć objętość opakowania poprzez jego zgniecenie, opakowania muszą być koniecznie opróżnione z zawartości.

II. SZKŁO (w zabudowie jednorodzinnej wrzucamy do worków koloru zielonego,
w zabudowie wielorodzinnej do pojemników koloru zielonego)
Wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po alkoholach
oraz opakowania szklane po kosmetykach.
Nie wrzucamy: porcelany i ceramiki, fajansu, szklanek, kieliszków, szkła okularowego, szkła kryształowego i żaroodpornego, doniczek ,zniczy szklanych z zawartością
wosku, ekranów i lamp telewizyjnych, , żarówek, świetlówek, reflektorów, izolatorów, szyb samochodowych, szkła okiennego płaskiego i zbrojonego oraz luksferów.
Pamiętaj: opakowania muszą być koniecznie opróżnione z zawartości.
III. ODPADY ZIELONE (w zabudowie jednorodzinnej wrzucamy do worków koloru
brązowego, w zabudowie wielorodzinnej nie zbieramy)
Wrzucamy: nieprzetworzone owoce i warzywa, obierki, liście, skoszoną trawę, zielone części roślin (bez brył korzeniowych), drobne gałęzie.
Nie wrzucamy: resztek obiadowych stałych i płynnych, mięsa, kości i odchodów
zwierzęcych oraz popiołów z palenisk.
IV. ODPADY ZMIESZANE (w zabudowie jedno i wielorodzinnej w pojemnikach)
Wrzucamy: odpady nie zakwalifikowane do zbiórki selektywnej np. popiół, tłusty
i zabrudzony papier, artykuły higieniczne, pampersy, resztki obiadowe (gotowane
ziemniaki, mięso, ryby, kości).
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, budowlanych-remontowych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych.
V. ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
(należy wstawiać przed posesje lub w rejon altan śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej w dniu wyznaczonym w harmonogramie)
Odpady wielkogabarytowe: stare meble (np. fotele, kanapy, krzesła, materace, sofy,
łóżka, szafy, szafki, półki, stoły, stoliki), wykładziny podłogowe, dywany, zepsute
wózki dziecięce.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: radia, telewizory, monitory, komputery,
drukarki, faksy, modemy, urządzenia AGD, kosiarki elektryczne.
Odbiór odpadów z grup I ,II, III, IV i V odbywał się będzie wg
przyjętego harmonogramu wywozu odpadów. Właściciele nieruchomości
zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków przed posesję
w dniu wyznaczonym w harmonogramie do godziny 6:00.

