KOMUNIKAT – Przypomnienie
ZASADY PROWADZENIA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW
W związku z zapytaniami ze strony mieszkańców, odnośnie ustalonych w Gminie Lutomiersk zasad odbierania odpadów komunalnych, przedstawiamy
wskazówki w tym obszarze. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy prowadzą zbiórkę odpadów komunalnych na terenie swoich nieruchomości są
zobowiązani do wydzielania poszczególnych grup odpadów i gromadzenia ich odpowiednich pojemnikach.
W razie stwierdzenia przez firmę odbierającą, że w pojemnikach znajdują się odpady niezgodne z poniższym wykazem odpady
NIE ZOSTANĄ ODEBRANE.
Jak należy gromadzić odpady komunalne – przedstawia tabela poniżej:

Pojemnik oznaczony napisem
TWORZYWA SZTUCZNE
I METALE
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)

WRZUCAMY:
Opakowania po chemii gospodarczej,
kosmetykach ( np. szamponach,
proszkach, płynach do mycia naczyń
itp.),
Opakowania po produktach
spożywczych,
Plastikowe butelki, zakrętki, torebki,
worki
Puszki po napojach, sokach,
Puszki z blachy stalowej po żywności,
Kartony po mleku i napojach
Opakowania z papieru lub tektury
Gazety i czasopisma
NIE WRZUCAMY:
Artykułów medycznych,
Środków higienicznych,
Opakowań po lekach i farbach
Worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych

Pojemnik oznaczony napisem
SZKŁO
WRZUCAMY:
1) Butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności,
2) Butelki po napojach alkoholowych,
3) Szklane opakowania po kosmetykach

Pojemnik oznaczony napisem
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

NIE WRZUCAMY:
Szkła stołowego – żaroodpornego,
Ceramiki, doniczki,
Termometry,
Szyb okiennych i zbrojonych,
Luster i witraży,
Fajansu i porcelany,
Żarówek i świetlówek

WRZUCAMY:
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
( w tym żużel i popiół)
lub pozostałości z sortowania – m.in.:
Zabrudzone opakowania z tworzyw sztucznych,
Mokry i zabrudzony papier,
Szkło stołowe, ceramikę
Zużyte środki higieny osobistej (jak wata,
pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne)
Zabawki małych rozmiarów,
Butelki po oleju spożywczym.

NIE WRZUCAMY:
1) Odpadów zielonych, czyli drobnych gałęzi, liści,
skoszonej trawy,
2) Odpadów poremontowych i budowlanych,
3) Zużytych baterii i akumulatorów,
4) Przeterminowanych lekarstw,
5) Odpadów niebezpiecznych z gospodarstw
domowych ( pozostałości farb, lakierów,
rozpuszczalników, olejów, płynów do chłodnic)

UWAGA
ZALECA SIĘ ZGNIEŚĆ TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA.
ZALECA SIĘ WRZUCAĆ OPAKOWANIA OPRÓŻNIONE Z PRODUKTU, BEZ ZAKRĘTEK, STARAĆ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA.

