FBSerwis Karpatia

GMINA DĘBNO

Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2021 r.

BIADOLINY SZLACHECKIE, PERŁA, SUFCZYN

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

15

12

12

2
16
30

14
28

11
25

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

POJEMNIK

odpady inne niż segregowane, biodegradowalne,
budowlane, wielkogabarytowe oraz popioły

ODPADY ZMIESZANE

NIE WRZUCAMY

odpadów segregowanych, biodegradowalnych,
budowlanych, wielkogabarytowych oraz popiołów

ODPADY BIODEGRADOWALNE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

14

11

11

1
15
29

13
27

10
24

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

WOREK BRĄZOWY

liście, chwasty, trawa,
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
pozostałości żywności

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

NIE WRZUCAMY

opakowań po środkach ochrony roślin,
opakowań po produklatach żywnościowych,
ziemi, kamieni, popiołu

ODPADY SEGREGOWANE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

19

9

9

19

17

14

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania
plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom
żelazny, opakowania metalowe, metalowe
nakrętki ze słoików, kapsle

WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE
METAL

WOREK ZIELONY
SZKŁO

WRZUCAMY

gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe worki, torebki,
pudełka z kartonu,
opakowania papierowe

WOREK NIEBIESKI
PAPIER

NIE WRZUCAMY

opakowania po środkach medycznych
i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
strzykawek i innych środków medycznych,
puszek po farbach, baterii, opakowań
po aerozolach

NIE WRZUCAMY

porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła
okiennego i samochodowego, żarówek
i świetlówek, monitorów, opakowań
po środkach chemicznych i medycznych

NIE WRZUCAMY

zabrudzonego i tłustego papieru,
kalki technicznej, lakierowanych katalogów,
foliowanych prospektów, opakowań po napojach
i mleku, ubrań, obuwia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (w tym opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
BIADOLINY SZLACHECKIE
PERŁA
SUFCZYN

DNI WYWOZU

23.02.2021 r.

25.01.2021 r.

01.02.2021 r.

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ

ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki

odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące
z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:
l odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej),
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
l odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
l opony z samochdów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
l niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym
części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
l odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
l baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
l partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),
l odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
l odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,
l odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej
(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),
l oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
l odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
l odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne
niż wykorzystywane w domach),
l odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory,
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,
l magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
l odpady z przetwarzania odpadów.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

FBSerwis Karpatia

GMINA DĘBNO

Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl
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DĘBNO, JAWORSKO, ŁYSA GÓRA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

8

5

5

2
16
30

14
28

11
25

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

POJEMNIK

odpady inne niż segregowane, biodegradowalne,
budowlane, wielkogabarytowe oraz popioły

ODPADY ZMIESZANE

NIE WRZUCAMY

odpadów segregowanych, biodegradowalnych,
budowlanych, wielkogabarytowych oraz popiołów

ODPADY BIODEGRADOWALNE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

7

4

4

1
15
29

13
27

10
24

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

WOREK BRĄZOWY

liście, chwasty, trawa,
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
pozostałości żywności

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

NIE WRZUCAMY

opakowań po środkach ochrony roślin,
opakowań po produklatach żywnościowych,
ziemi, kamieni, popiołu

ODPADY SEGREGOWANE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

12

2

2

12

10

7

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania
plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom
żelazny, opakowania metalowe, metalowe
nakrętki ze słoików, kapsle

WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE
METAL

WOREK ZIELONY
SZKŁO

WRZUCAMY

gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe worki, torebki,
pudełka z kartonu,
opakowania papierowe

WOREK NIEBIESKI
PAPIER

NIE WRZUCAMY

opakowania po środkach medycznych
i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
strzykawek i innych środków medycznych,
puszek po farbach, baterii, opakowań
po aerozolach

NIE WRZUCAMY

porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła
okiennego i samochodowego, żarówek
i świetlówek, monitorów, opakowań
po środkach chemicznych i medycznych

NIE WRZUCAMY

zabrudzonego i tłustego papieru,
kalki technicznej, lakierowanych katalogów,
foliowanych prospektów, opakowań po napojach
i mleku, ubrań, obuwia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (w tym opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
DĘBNO
JAWORSKO
ŁYSA GÓRA

DNI WYWOZU

15.02.2021 r.

15.02.2021 r.

23.02.2021 r.

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ

ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki

odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące
z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:
l odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej),
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
l odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
l opony z samochdów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
l niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym
części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
l odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
l baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
l partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),
l odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
l odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,
l odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej
(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),
l oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
l odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
l odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne
niż wykorzystywane w domach),
l odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory,
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,
l magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
l odpady z przetwarzania odpadów.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

FBSerwis Karpatia

GMINA DĘBNO

Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl
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DOŁY, ŁONIOWA, NIEDŹWIEDZA, PORĄBKA USZEWSKA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

22

19

19

9
23

7
21

4
18

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

POJEMNIK

NIE WRZUCAMY

odpady inne niż segregowane, biodegradowalne,
budowlane, wielkogabarytowe oraz popioły

ODPADY ZMIESZANE

odpadów segregowanych, biodegradowalnych,
budowlanych, wielkogabarytowych oraz popiołów

ODPADY BIODEGRADOWALNE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

21

18

18

8
22

6
20

2
17

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

WOREK BRĄZOWY

liście, chwasty, trawa,
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
pozostałości żywności

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

NIE WRZUCAMY
opakowań po środkach ochrony roślin,
opakowań po produklatach żywnościowych,
ziemi, kamieni, popiołu

ODPADY SEGREGOWANE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

26

16

16

26

21

21

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania
plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom
żelazny, opakowania metalowe, metalowe
nakrętki ze słoików, kapsle

WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE
METAL

WOREK ZIELONY
SZKŁO

WRZUCAMY

gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe worki, torebki,
pudełka z kartonu,
opakowania papierowe

WOREK NIEBIESKI
PAPIER

NIE WRZUCAMY

opakowania po środkach medycznych
i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
strzykawek i innych środków medycznych,
puszek po farbach, baterii, opakowań
po aerozolach

NIE WRZUCAMY

porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła
okiennego i samochodowego, żarówek
i świetlówek, monitorów, opakowań
po środkach chemicznych i medycznych

NIE WRZUCAMY

zabrudzonego i tłustego papieru,
kalki technicznej, lakierowanych katalogów,
foliowanych prospektów, opakowań po napojach
i mleku, ubrań, obuwia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (w tym opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
DOŁY
ŁONIOWA
PORĄBKA USZEWSKA
NIEDŹWIEDZA

DNI WYWOZU

02.02.2021 r.

22.02.2021 r.

25.01.2021 r.

25.01.2021 r.

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ

ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki

odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące
z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:
l odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej),
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
l odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
l opony z samochdów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
l niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym
części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
l odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
l baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
l partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),
l odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
l odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,
l odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej
(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),
l oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
l odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
l odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne
niż wykorzystywane w domach),
l odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory,
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,
l magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
l odpady z przetwarzania odpadów.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

FBSerwis Karpatia

GMINA DĘBNO

Sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
tel: 14 621 45 85, 14 627 59 73
www.fbserwis.pl
e-mail: karpatia@fbserwis.pl

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH «» STYCZEŃ-CZERWIEC 2021 r.

JASTEW, MASZKIENICE, WOLA DĘBIŃSKA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

29

26

26

9
23

7
21

4
18

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

POJEMNIK

NIE WRZUCAMY

odpady inne niż segregowane, biodegradowalne,
budowlane, wielkogabarytowe oraz popioły

ODPADY ZMIESZANE

odpadów segregowanych, biodegradowalnych,
budowlanych, wielkogabarytowych oraz popiołów

ODPADY BIODEGRADOWALNE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

28

25

25

8
22

6
20

2
17

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

WOREK BRĄZOWY

liście, chwasty, trawa,
rozdrobnione pędy i gałęzie roślin,
pozostałości żywności

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

NIE WRZUCAMY
opakowań po środkach ochrony roślin,
opakowań po produklatach żywnościowych,
ziemi, kamieni, popiołu

ODPADY SEGREGOWANE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

28

23

30

27

31

28

DNI WYWOZU
WRZUCAMY

folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania
plastikowe (np. po jogurtach), butelki plastikowe,
puszki po napojach i konserwach, drobny złom
żelazny, opakowania metalowe, metalowe
nakrętki ze słoików, kapsle

WRZUCAMY

butelki i słoiki po napojach i żywności
szklane opakowania po kosmetykach

WOREK ŻÓŁTY
TWORZYWA SZTUCZNE
METAL

WOREK ZIELONY
SZKŁO

WRZUCAMY

gazety, książki, katalogi, zeszyty,
papierowe worki, torebki,
pudełka z kartonu,
opakowania papierowe

WOREK NIEBIESKI
PAPIER

NIE WRZUCAMY

opakowania po środkach medycznych
i chemicznych, mokrych i zabrudzonych folii,
strzykawek i innych środków medycznych,
puszek po farbach, baterii, opakowań
po aerozolach

NIE WRZUCAMY

porcelany, ceramiki, luster, doniczek, szkła
okiennego i samochodowego, żarówek
i świetlówek, monitorów, opakowań
po środkach chemicznych i medycznych

NIE WRZUCAMY

zabrudzonego i tłustego papieru,
kalki technicznej, lakierowanych katalogów,
foliowanych prospektów, opakowań po napojach
i mleku, ubrań, obuwia

ODPADY WIELKOGABARYTOWE (w tym opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
JASTEW
MASZKIENICE
WOLA DĘBIŃSKA

DNI WYWOZU

01.02.2021 r.

22.02.2021 r.

02.02.2021 r.

ODPADY OBJĘTE ZBIÓRKĄ

ODPADY NIE OBJĘTE ZBIÓRKĄ

meble domowe, rowerki dziecięce, dywany, opony
(z samochodów osobowych, motocykli, rowerów),
duże zabawki, zużyty (kompletny) sprzęt AGD, RTV,
komputery, drukarki

odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady pochodzące
z działalności gospodarczej (w tym rolniczej), opony
z samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych, niekompletny
sprzęt elektryczny i elektroniczny

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne
(w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble,
dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie
wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:
l odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej),
rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych,
l odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
l opony z samochdów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych
a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych,
l niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym
części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne
(nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi,
l odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach),
l baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych),
l partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
(z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych),
l odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające
substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg,
odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania,
l odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych,
l odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej
(z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych),
l oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne),
l odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny
rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne,
l odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne
niż wykorzystywane w domach),
l odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory,
substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku,
l magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
l odpady z przetwarzania odpadów.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00 W DNIU ODBIORU

