HARMONOGRAM
Odbiór odpadów z terenu GMINY PRZYTYK na 2017 rok

Odbiór odpadów segregowanych - worki kolorowe

13 styczeń
7 luty
7 marzec
6 kwiecień

9 maj
6 czerwiec
5 lipiec
8 sierpień

5 wrzesień
4 październik
7 listopad
6 grudzień

Odbiór odpadów komunalnych (bytowych) – worek czarny

16 styczeń
8 luty
8 marzec
7 kwiecień

10 maj
7 czerwiec
6 lipiec
9 sierpień

6 wrzesień
5 październik
8 listopad
7 grudzień

„G” -Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon zebranych w sposób selektywny oraz worek czerwony i brązowy :

18 kwiecień - 08 sierpień - 16 październik
SPOSÓB SEGREGACJI:
Worek żółty - papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
Worek zielony- szkło
Worek brązowy – odpady zielone
Worek czerwony – zużyte baterie, akumulatory świetlówki oraz przeterminowane leki
Worek czarny - odpady komunalne
Worki należy wystawiać do godz. 7.30 przed ogrodzeniem posesji w widocznym miejscu.
Na terenie Gminy Przytyk w miejscowości Kaszewska Wola 30 prowadzony jest Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK.
Punkt prowadzi zbiórkę następujących odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady zielone, żużel z domowych pieców, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany w ilości do 100 kg, zużyte
opony. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 700–1500, oprócz pierwszego poniedziałku
miesiąca i w pierwszą sobotę miesiąca od 700-1300.
Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK będzie okazanie dowodu wpłaty za wywóz nieczystości oraz
potwierdzenie miejsce zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu).
Nie podlegają odbiorowi odpady budowlane: azbest, smoła, papa, styropian budowlany, wata szklana,
opakowania po farbach i lakierach.
Odbiór ww. odpadów właściciel nieruchomości organizuje we własnym zakresie z uprawnionym
podmiotem do odbioru odpadów na terenie gminy Przytyk i ponosi za odbiór tych odpadów stosowne
opłaty.

Podmiot uprawniony do odbioru odpadów na terenie gminy Przytyk:
Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów,
tel. (48) 618- 68- 54
email; biuro@eko-jas.com.pl

