HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW dla Gminy ULANÓW

INFORMACJE DLA KLIENTÓW
Wystawiaj odpady zgodnie z harmonogramem, przed posesję, do utwardzonej drogi dojazdowej w miejscu widocznym dla pracowników Firmy do godziny 7: 00 rano. Śmieci wystawione później, zostaną odebrane w kolejnym terminie zwózki.
Przestrzegaj zasad prawidłowej segregacji odpadów. W workach wydawanych przez Zakład gromadź jedynie surowce. Odpady zmieszane wystawione workach z logo Zakładu, nie będą odbierane.
Wystawiaj pełne worki na surowce, tylko wtedy zostaną odebrane i nastąpi wymiana worka. Dodatkowe worki można odebrać u obsługi śmieciarki lub w siedzibie Zakładu w Krzeszowie przy ul. Biłgorajskiej 16.
Informacje dla Klientów – pod nr tel. 15 8798304, strona internetowa: www.zgk-krzeszow.pl, adres e-mail: sekretariat@krzeszow-zgk.pl.
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez Przedsiębiorcę (reklamacje) - Urząd Gminy Ulanów ul. Rynek 5,37-410 Ulanów tel: 15 8763041, adres e-mail: miasto@ulanow.pl

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Krzeszowie, 37-418 Krzeszów, ul. Biłgorajska 16, tel. 15 87 98 304

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW:
MAKULATURA
worek niebieski

P TAK: czyste opakowania z papieru i tektury, czasopisma

i ulotki, zeszyty i książki, kartony, wytłaczanki po jajkach.

O

NIE: zatłuszczone opakowania z papieru, ręczniki papierowe,
artykuły higieniczne, papier lakierowany i powleczony
folią, kartony po mleku i sokach, papierowe worki
po nawozach i cemencie.

ODPADY BIO

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE
worek żółty

O

Pamiętaj! Opróżniamy opakowania z resztek zawartości i zgniatamy przed wyrzuceniem.
jednorazowe, podpaski, artykuły higieniczne,
P TAK: pieluchy
zniszczona odzież, buty, ręczniki papierowe, tłuste, mokre

ODPADY
ZMIESZANE
worek czarny

O

papiery, torebki foliowe, mokre lub zatłuszczone opakowania
z papieru, butelki po oleju, resztki mięsne, kości,
przeterminowana żywność, zużyty olej spożywczy, żwirek
z kuwet dla zwierząt, ceramika, porcelana, doniczki, szkło
żaroodporne, lustra, worki od odkurzacza, zużyte zapalniczki,
znicze z zawartością wosku.
NIE: czyste surowce, odpady biodegradowalne, gorący popiół, sprzęt
elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, materiały
budowlane i rozbiórkowe, gruz, kamienie, ziemia, odpady
niebezpieczne, chemikalia i opakowania po środkach
chemicznych, leki, odpady medyczne, świetlówki i żarówki
energooszczędne.

Pamiętaj! Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj odpady resztkowe, których nie udało
się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u.
Pamiętaj o obowiązku płacenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie jest to opłata za
wykonaną usługę, lecz obowiązkowe świadczenie na rzecz gminy, wynikające z przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa. Płatności dokonuj za każde dwa miesiące, na indywidualne konto bankowe
zgodnie z przekazanymi blankietami dowodów wpłat. Możesz też zapłacić z góry za cały rok.

oraz rośliny doniczkowe, skoszona trawa, liście, trociny
i kora, drobne gałęzie, popiół z grilla i kominka.

worek brązowy

jedzenia w opakowaniach, zepsuta żywność, resztki
O NIE: resztki
mięsne, kości, padlina i tłuszcze zwierzęce, olej jadalny,
resztki produktów mlecznych, całe jajka, ziemia, popiół
z węgla kamiennego, drewno impregnowane, niedopałki,
wykałaczki, patyczki drewniane, korki, odchody zwierzęce.

Pamiętaj! Odpady BIO to wyłącznie resztki roślinne (wyjątkiem są skorupki od jajek).
Odpady BIO wyrzucamy luzem.

kowe butelki i opakowania po produktach spożywczych,
P TAK: plas
chemii gospodarczej i kosmetykach, kartony po mleku
i sokach, worki foliowe, reklamówki, plas kowe nakrętki,
aluminiowe puszki po napojach, konserwy, kapsle, zakrętki,
drobny złom, folia aluminiowa, odpady wykonane z gumy
i kauczuku.
NIE: zatłuszczone pojemniki po żywności, mokre folie, opakowania
po lekach, zużyte artykuły medyczne, opakowania po olejach
jadalnych i silnikowych, styropian, tworzywa piankowe,
pojemniki po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach, smarach,
środkach chemicznych, dezodoranty i kosmetyki w aerozolach,
zużyte baterie i akumulatory, części samochodowe, sprzęt
elektryczny i elektroniczny.

z warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie, suche
P TAK: odpadki
pieczywo, łupiny orzechów, skorupki jajek, zwiędnięte kwiaty

SZKŁO
worek zielony

szklane butelki i słoiki bez zakrętek i kapsli,
P TAK: puste
opakowania szklane po kosmetykach, puste opakowania
po lekach.
stołowe, ceramika, porcelana, lustra, bombki
O NIE: szkło
choinkowe, szkło okularowe, żaroodporne i kryształowe,
szyby okienne i samochodowe, znicze z zawartością
wosku, opakowania po rozpuszczalnikach, żarówki,
świetlówki, termometry

Pamiętaj! Opakowań szklanych nie tłuczemy.
ODPADY PROBLEMATYCZNE
1. Nie wrzucaj gorącego popiołu do pojemników i nie zalewaj popiołu wodą.
2. Wystawiaj tylko KOMPLETNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY. Sprzęt niekompletny lub rozebrany na części nie będzie
odebrany.
3. Nie wystawiaj części samochodowych (foteli, felg, zderzaków, części zamiennych). Nie są odpadem komunalnym i nie będą
odebrane w ramach funkcjonującego systemu.
4. Wystawiaj tylko opony z samochodów osobowych i jednośladów. Opony ciężarowe i ciągnikowe są odpadem przemysłowym.
Najprościej jest pozostawić je w zakładzie wulkanizacyjnym, podczas zmiany opon.
5. Odpady wielkogabarytowe TAK: stare meble (także rozłożone na części), obudowa z lodówki, materace, dywany, wykładziny,
lustra, zabawki dużych rozmiarów, wózki i foteliki dziecięce, choinki sztuczne, meble ogrodowe, grille. NIE: sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady budowlane i remontowe (gruz, deski, panele, okna, drzwi), wanny, umywalki, grzejniki, muszle
toaletowe, opony przemysłowe, płytki, złom.
6. Wystawiaj tylko odpady budowlane i remontowe pochodzące z robót wykonywanych we własnym zakresie. Do odpadów
budowlanych i remontowych nie należą: materiały zawierające azbest, papa i styropian budowlany, okna z szybami, zmieszane
odpady komunalne, odpady w ilościach i charakterze wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.
7. Przeterminowane leki wraz z opakowaniami oraz termometry rtęciowe wrzucaj do specjalnych pojemników, rozmieszczonych
w aptekach na terenie gminy. Leki można też oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
8. Odpady niebezpieczne typu opakowania po środkach ochrony roślin, niezużyte pestycydy i chemikalia oddaj w punkcie
sprzedaży.
9. Zużyte baterie i akumulatorki –wrzuć do specjalnych pojemników lub oddaj do PSZOK-u.

PSZOK w Ulanowie, ul. Lipnik 1 czynny w każdy poniedziałek, w godzinach: od 7:00 do 15:00,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
PSZOK bezpłatnie przyjmuje segregowane odpady komunalne od mieszkańców Gminy Ulanów.
Nie są odbierane odpady od ﬁrm i pochodzące z działalności gospodarczej. PSZOK przyjmuje: odpady
poremontowe i budowlane, odpady wielkogabarytowe, zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, opony samochodowe, odpady niebezpieczne
z gospodarstw domowych (pozostałości farb, rozpuszczalników, klejów, olejów,), świetlówki, rtęciówki,
tekstylia, odzież. PSZOK nie przyjmuje np. materiałów zawierających azbest, papy i styropianu budowlanego,
odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych, opon ciężarowych i ciągnikowych.

