HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE
ZBIERANYCH W GMINIE JEŻÓW W ROKU 2021
REJON 1
Mikulin, Przybyszyce, Mikulin Parcela, Jeżów ul. Leśna, ul. Nadachowskiego, ul. Łowicka, Al. 3 Maja, ul. Rynek, ul. Ściborka, ul. Szkolna,
ul. Ogrodowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Kwiatowa, ul. Bohaterów Września, ul. Południowa, ul. Zielona, ul. Tulipanowa, ul. Kaczeńcowa, ul. Łąkowa
Prosimy w dniu wywozu odpadów wystawić pojemniki i worki w widocznym miejscu przed posesją od godziny 7:00
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UWAGA:
Do ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) można wkładać wyłącznie:
ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, mocno zanieczyszczone odpady opakowaniowe
(np. po mięsie), środki higieny osobistej (w tym pampersy, podpaski), areozole (np. dezodoranty, odświeżacze powietrza), popiół, worki po węglu, talerze, szklanki,
porcelanę, mocno zużyte, zabrudzone ubrania i buty, worki po ekogroszku, stłuczka szkła, szyb, lustra, worki od odkurzaczy.
Do ŻÓŁTYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie:
butelki plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania, worki, reklamówki, plastikowe opakowania posiadające symbol recyklingu,
chemiczną nazwą tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS, puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności, drobny złom żelazny i metale kolorowe,
kapsle z butelek, folia aluminiowa, styropian po sprzęcie AGD.
Do ZIELONYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie:
nietłuczone szkło bezbarwne i kolorowe typu butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania
po kosmetykach.
Do NIEBIESKICH WORKÓW można wkładać wyłącznie:
opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i
książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
Do BRĄZOWYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie:
drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę, liście, obierki, resztki roślin, inne odpady biodegradowalne.
W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane!

W przypadku wykorzystania worków w kolorze żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym Wykonawca dostarcza kolejną ilość wg potrzeb danej
nieruchomości. Worki można otrzymać również w siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Jeżowie.
Odpady wielkogabarytowe typu: meble, zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych do 8 sztuk, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
sprzęt AGD, ramy okienne bez szyb, będą odbierane bezpośrednio z zabudowy jednorodzinnej.
NIE ODBIERAMY ODPADÓW GABARYTOWYCH :
POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
ŚRODKÓW PO OCHRONIE ROŚLIN
PAPY, ONDULINY, ETERNITU
CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

TERMIN I TRYB UISZCZANIA OPŁATY
Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie wnoszona przez właścicieli
nieruchomości za każdy miesiąc, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, za miesiąc ubiegły przelewem,
gotówką na indywidualny rachunek bankowy lub w Urzędzie Gminy w Jeżowie, przy użyciu terminala
płatniczego POS kartą płatniczą i telefonem.
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