SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA ROK 2015
Plas/k i odpady
wielomateriałowe
Częstotliwość odbioru
- 1 raz w miesiącu
Tu wrzucam:
- butelki po napojach (najlepiej zgniecione)
- butelki po płynach do mycia
- plas'kowe zakrętki
- plas'kowe torebki, worki, reklamówki
- plas'kowe koszyczki po owocach
- opakowania wielomateriałowe tzw. tetra
paki
Tu nie wrzucam:
- butelek i pojemników z zawartością
- butelek i pojemników po płynie chłodniczym
i oleju silnikowym
- opakowań po lekach
- pojemników po wyrobach garmażeryjnych
- zabawek, sprzętu AGD
- styropianu, opakowań po aerozolach
- puszek po farbach, baterii

Meble i odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
zużyte opony
Częstotliwość odbioru
- 2 razy w roku
W dniu zbiórki wystawiam:
-zużyte meble, stoły, krzesła, sza+i, itd.
- zużyty sprzęt elektryczny (AGD, lodówki,
pralki)
- zużyty sprzęt elektroniczny (stary telewizor,
radio, komputer)
- zużyte opony
Nie oddaję:
-akumulatorów

Szkło i metal
Częstotliwość odbioru
- raz na dwa miesiące
Tu wrzucam:
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
- butelki po napojach alkoholowych
szklane opakowania po kosmetykach
- drobny złom żelazny i metale kolorowe
- puszki po konserwach, puszki po napojach,
kapsle
Tu nie wrzucam:
- szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki
- luster, szkła okiennego, żarówek, świetlówek
- termometrów, lamp neonowych,
ﬂuorescencyjnych i rtęciowych, witraży
- reﬂektorów, izolatorów,
- szkła żaroodpornego
- doniczek, szkła okularowego
- ekranów i lamp telewizyjnych
- szyb samochodowych

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych
Częstotliwość odbioru
- 2 razy w roku
Tu wrzucam:
- żarówki, świetlówki, chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, pojemniki po płynach chłodniczych,
i oleju silnikowym, opakowania po środkach
ochrony roślin, opakowania po zużytych farbach
Tu nie wrzucam
- przeterminowanych leków
- eternitu

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

Bioodpady
(IV,V,VI,VII,VIII,IX)
Popiół (I, II, III, X, XI, XII)
Częstotliwość odbioru
- 1 raz w miesiącu
Tu wrzucam:
- resztki roślinne z ogródków przydomowych w tym liście, chwasty
i gałęzie, stare siano, trawę, korę,
słomę, wióry, trociny, części zielone
roślin, skoszoną trawę, resztki potraw,
skorupki jaj, obierki z ziemniaków i
warzyw
- skórki z cytrusów i resztki wszystkich
owoców wraz z pestkami i nadgniłymi
owocami
Tu nie wrzucam:
- mięsa, kości, tłuszczy i resztek zupy
- spinaczy, sznurów i etykiet od saszetek herbaty, odpadów z tworzyw
sztucznych, piasku i kamieni
- worków foliowych

Zmieszane odpady
komunalne
Częstotliwość odbioru
- 1 raz w miesiącu
Tu wrzucam:
- worki z odkurzacza, sznurki i wstążki
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Częstotliwość odbioru
- 1 raz w roku
Pamiętaj:
oddajemy odpady budowlane rozbiórkowe
pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie
wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, w
ilości 1 m3 na jedno gospodarstwo rocznie, a w
nieruchomościach wielomieszkaniowych 1 m3 na
jeden samodzielny lokal.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Zmieszane odpady komunalne będą odbierane 1 raz w miesiącu;
2. Szkło i metal będą odbierane co 2 miesiące;
3. Papier będzie można oddać w punktach selektywnej zbiórki (Frydman, Niedzica, Trybsz);
4. Przeterminowane leki można wrzucać wyłącznie do specjalnych pojemników ustawionych w Ośrodkach Zdrowia w Łapszach
Niżnych oraz Frydmanie,
5. Worki będą wydawane wyłącznie przez sołtysów wsi oraz w biurze ZGKM (UG, pokój nr 16);
6. Odpady należy wystawiać rano do godziny 8:00;
7. W celu usprawnienia zbiórki odpadów zwracamy się z prośbą o oznakowanie pojemników na zmieszane odpady komunalne w
widocznym miejscu adresem nieruchomości (ulica i numer domu);
8. Reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać najpóźniej do następnego dnia roboczego. Reklamacje zgłoszone w póź niejszym terminie nie będą rozpatrywane;
9. Wpłaty będą dokonywane kwartalnie w następujących terminach:
- rata I - do 15 lutego
- rata II - do 15 maja
- rata III – do 15 sierpnia
- rata IV– do 15 listopada
10. W przypadku dokonywania wpłat u sołtysów należy zabrać ze sobą otrzymaną na początku roku informację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
11. Wpłaty u sołtysów przyjmowane będą wyłącznie od 1 do 15 dnia miesiąca: lutego, maja, sierpnia, listopada;
12. Prosimy o wystawianie w miarę pełnych worków z odpadami segregowanymi.

