ODPADY GROMADZONE SELEKTYWNIE BEZ OKREŚLENIA KOLORÓW WORKÓW/POJEMNIKÓW.
Frakcja
odpadów

Przeterminowane leki

chemikalia

zużyte baterie,
akumulatory

- przeterminowane - metalowe puszki
- baterie
i niezużyte leki
po farbach
- akumulatory
- butelki po
- żarówki
rozpuszczalnikach
opakowania po
do odpadów
środkach owado i
należy
chwastobójczych
zaliczyć:
- opakowania po
olejach odpadowych
(oleje smarowe,
oleje hydrauliczne
oleje silnikowe,itp.)

sposób i
miejsca
gromadzenia
i
przekazywan
ia do odbioru

do specjalnych
pojemników

jako odpady
niebezpieczne należy
gromadzić i
przygotować do
odebrania w sposób
uniemożliwiający lub
ograniczający dostęp
osobom trzecim

do specjalnych
pojemników

apteki, szpitale,
placówki służby
zdrowia

nieruchomość*

szkoły, palcówki
handlowe (sklepy)

kompletny sprzęt
elektroniczny i
elektryczny

- sprzęt AGD, RTV
komputery
- ekrany i lampy
telewizorów

meble i odpady
wielkogabarytowe,
opony

odpady zielone z
pielęgnacji ogrodów i
parków

- meble
- gruz budowlany, - odpady z
- lustra
(beton, cegła)
pielęgnacji
-okna, szyby
- usunięte tapety,
ogrodów i parków
-szyby
tynki, okleiny
-odpady budowlane
samochodowe
- opony pojazdów
ceramiczne
osobowych,
ciężarowych,
maszyn rolniczych

wystawione w
wystawione w
terminie określonym terminie określonym
w harmonogramie w harmonogramie

nieruchomość*

odpady remontowobudowlane

nieruchomość*

W odpowiednich pojemnikach
zamówionych u przedsiębiorcy, który
odbiera odpady na terenie Gminy
Białogard

nieruchomość*

nieruchomość*

na indywidualne zgłoszenie, kompletny,
wielkogabarytowy sprzęt w terminie
częstotliwoś
określonym w harmonogrami, raz na rok
na indywidualne zgłoszenie, raz na kwartał, w terminie
ć wywozu
maksymalnie po jednej sztuce z każdego
na indywidualne zgłoszenie
określonym w harmonogramie
odpadów
rodzaju sprzętu, pozostały dwa razy w
roku, w terminie określonym w
harmonogramie
Stosownie do potrzeb odpady zbierane selektywnie mogą być na bieżąco dostarczane do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.
* Nieruchomość o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – właściciel ma obowiązek w terminie określonym w harmonogramie odbierania odpadów wystawić odpady przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie utrudniający ruchu i nie
powodujący zanieczyszczania miejsc publicznych.
Nieruchomość o zabudowie wielorodzinnej j – odpady będą odbierane z zabezpieczonych pomieszczeń lub miejsc znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków(ustalonych przez zarządcę nieruchomości).

