ODPADY, KTÓRYCH NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW !!!!!
Przeterminowane leki
- przeterminowane
i niezużyte leki

do specjalnych pojemników
usatwionych z aptekach i
placówkach służby zdrowia

chemikalia
- metalowe puszki
po farbach
- butelki po
rozpuszczalnikach
- opakowania po
środkach owado chwastobójczych
- opakowania po
olejach odpadowych
(np. oleje smarowe,
oleje hydrauliczne
oleje silnikowe,itp.)

zużyte baterie, akumulatory

- baterie
- akumulatory
- żarówki

leki można również gromadzić odpady niebezpieczne należy do specjalnych pojemników
osobno i przygotować do
ustawionych w sklepach,
gromadzić i przygotować do
odebrania - raz na kwartał
odebrania - raz na kwartał szkołach, świetlicach wiejskich
sprzęt elektroniczny i
odpady remontowo-budowlane
elektryczny, wielkogabarytowe

- sprzęt AGD, RTV
komputery
- ekrany i lampy
telewizorów
- opony pojazdów
osobowych,
-meble

odpady zielone z pielęgnacji
ogrodów i parków

- gruz budowlany,
- odpady z pielęgnacji
(beton, cegła)
ogrodów i parków
gruz z remontow powinin
pozbawiony
-być
tapety,
okleiny elementów
- tynki
- odpady budowlane
ceramiczne

- styropian

- wata szklana
odpady każdego rodzaju
należy gromadzić osobno

kompletny,
wielkogabarytowy sprzęt
należy wystawić w terminie
określonym w
harmonogrami, raz na rok
maksymalnie po jednej
sztuce, pozostały kompletny
sprzęt należy wystawić w
terminie określonym w
harmonogrami, raz na pół
roku,

zgłosić do Urzędu Gminy,
zgłosić do Urzędu Gminy,
zostanie odebrany na
zostanie odebrany na
indywidualne zgłoszenie lub
indywidualne zgłoszenie.
gromadzić w
kompostowniku
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