HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GMINA WIELUŃ – REJON

16 (od 01.01.2021r. do 28.02.2021r.)

PIĄTEK
Data odbioru odpadów
 resztkowych –
/pozostałość po
segregacji odpadów/







URBANICE
MAŁYSZYN
BOROWIEC
MASŁOWICE
STARZENICE

04.01.2021r.

Data odbioru
 odpadów
biodegradowalnych

Data odbioru
• metali i
tworzyw
sztucznych

15.01.2021r.

15.01.2021r.

(zamiast 01.01.2021r.)



Data odbioru
papieru i tektury

04.01.2021r.
(zamiast 01.01.2021r.)

15.01.2021r.
29.01.2021r.
12.02.2021r.
26.02.2021r.

26.02.2021r.

26.02.2021r.

12.02.2021r.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00
Odpady nie wystawione zgodnie z datami harmonogramu wywozu będą odebrane w kolejnym terminie wywozu
Harmonogramy zamieszczone są na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego
www.komunalne.wielun.pl

WYTYCZNE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZBIÓRKI SLELEKTYWNEJ
ODPADY PAPIERU I TEKTURY – SELEKTYWNIE ZBIERAMY: gazety, czasopisma, książki, zeszyty, notatniki, katalogi, opakowania tekturowe,
tekturę falistą, kartony, worki papierowe, papier biurowy. NIE WRZUCAMY: opakowań z zawartością, tapet, papieru termicznego, kalki,
papieru samokopiującego, zatłuszczonego papieru po maśle i margarynie, worków po materiałach budowlanych, styropianu opakowaniowego
i budowlanego, pieluch, podpasek, opakowań wielomateriałowych i papierów foliowanych.
Odbiór poprzez 120 litrowe worki w kolorze niebieskim o odpowiedniej wytrzymałości.
ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI, OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH – SELEKTYWNIE ZBIERAMY: puste butelki plastikowe
po napojach, detergentach, kosmetykach, plastikowe i metalowe opakowania po żywności - puszki, kapsle, kubki, czystą folię, torebki, worki,
reklamówki, nakrętki z tworzyw sztucznych, metalowe naczynia do gotowania, drobny złom; opakowania wielomateriałowe – kartony
po mleku, sokach itp. NIE WRZUCAMY: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach, farbach, olejach
silnikowych i spożywczych, środkach ochrony roślin, części sprzętu AGD i RTV, części samochodowych, styropianu opakowaniowego
i budowlanego, jednorazowych naczyń, gumy, baterii.
Odbiór poprzez pojemniki o pojemności 240 lub 120 litrów w kolorze żółtym oraz worki w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów
o odpowiedniej wytrzymałości.
SZKŁO – SELEKTYWNIE ZBIERAMY: butelki szklane po napojach i żywności, słoiki, szklanki, kieliszki, szklane opakowania
po kosmetykach. NIE WRZUCAMY: szyb okiennych i samochodowych, luster, szkła zbrojonego, opakowań po lekach, naczyń żaroodpornych,
kryształów, ceramiki – talerzy, kubków, doniczek, porcelany, szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp fluorescencyjnych
i neonowych, luksferów, zniczy z woskiem, termometrów, rtęciówek, strzykawek.
Terminy odbioru: raz na kwartał – (odbiór będzie realizowany w miesiącu marcu, dokładny termin odbioru zostanie podany w kolejnym
harmonogramie).
Odbiór poprzez 120 litrowe litrowe pojemniki w kolorze zielonym.
BIOODPADY – SELEKTYWNIE ZBIERAMY: resztki żywności, obierki od warzyw i owoców, skorupki od jaj, przeterminowana żywność, trawa,
liście, chwasty, zrąbkowane gałęzie. NIE WRZUCAMY: płynnych resztek żywności, mięsa, kości i odchodów zwierząt, padłych zwierząt, ziemi,
kamieni, popiołu. Odpady te muszą być wrzucane do kosza luzem, bez opakowań i worków.
Odbiór poprzez pojemniki o pojemności 240 lub 120 litrów w kolorze brązowym.
ODPADY KOMUNALNE RESZTKOWE tzw. „pozostałość po segregacji odpadów” WRZUCAMY: wszystkie odpady niebędące odpadami
niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej zbiórce, (w tym styropian opakowaniowy, popiół). NIE WRZUCAMY: odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, leków, chemikaliów, baterii i akumulatorów, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady tekstyliów i odzieży,
odpadów niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, śniegu i lodu, odpadów
niebezpiecznych – substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz opakowań po takich substancjach, środków chwastobójczych
i owadobójczych oraz opakowań po takich substancjach, odpadów medycznych i weterynaryjnych, szlamów, padłych zwierząt, świetlówek
i żarówek energooszczędnych, zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych, farb i rozpuszczalników, padłych zwierząt, odpadów które
podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z ww. wytycznymi.
Odbiór poprzez pojemniki o pojemności 240 lub 120 litrów w kolorze grafitowym lub czarnym.
Sposoby postępowania z innymi frakcjami odpadów komunalnych (np. odpady wielkogabarytowe, budowlane itd.) zostały szczegółowo
opisane w uchwale Nr XXXII/457/20 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wieluń.
Pojemniki stosowane do odbioru odpadów powinny spełniać normę EN840 tj. powinny być przystosowane
do opróżniania samochodem specjalistycznym przeznaczonym do odbioru odpadów. W przypadku używania pojemników niespełniających
ww. normy odpady nie zostaną odebrane.
Pojemniki na odpady dostarczone przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu nie mogą być wykorzystywane do odbioru
innych odpadów niż ich przeznaczenie (np. pojemnik do odbioru bioodpadów nie może być wykorzystywany do odbioru np. odpadów
niesegregowanych - resztkowych).
Dopuszcza się stosowanie pojemników do odbioru odpadów w innej kolorystyce pod warunkiem trwałego zamieszczenia na nich napisu
(np. w formie naklejki), „Niesegregowane” lub „Resztkowe”, „Bio”, „Metale i Tworzywa Sztuczne”, „Szkło” – nie dotyczy to pojemników
będących własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu.
Odpady należy gromadzić w pojemnikach nie przekraczając ich nominalnej wielkości i w sposób umożliwiający ich swobodny wysyp w chwili
podniesienia pojemnika dnem do góry.
POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĄ W DZIEŃ WYWOZU DO GODZINY 7.00 (W przypadku remontu – przebudowy
drogi pojemniki/worki należy wystawiać w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd śmieciarki).

