Odpady biodegradowalne poddawaj procesowi
kompostowania, by potem użyźnić swoją glebę
naturalnym nawozem!

SEGREGUJĄC ODPADY
CHRONISZ ŚRODOWISKO
jak segregować?

Dwa razy w roku odbywają się zbiórki Pamiętaj!
i wywóz odpadów wielkogabarytowych.
O ich terminie mieszkańcy zostaną - nie tłucz szkła przed wrzuceniem go do
zielonego worka;
powiadomieni stosownymi ogłoszeniami.
Pozostałe odpady podlegające segregacji mogą
być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Dalkowie.

DO WORKA ŻÓŁTEGO WRZUCAMY ODPADY SUCHE:

- do żółtego worka nie wrzucaj butelek z
zawartością, zgniataj butelki;
- zgniataj kartony przed wrzuceniem ich do
niebieskiego worka;
- nie wrzucaj do niebieskiego worka
zatłuszczonych papierów, papieru z folią ani
kartonów po mleku;
- do brązowych worków nie wrzucaj resztek w
woreczkach foliowych, popiołu z kominka lub
pieca, niedopałków papierosów, zepsutego
mięsa ani kości oraz zwierzęcych odchodów.

- TWORZYWA SZTUCZNE: opakowania plastikowe (butelki, kubki, opakowania po
art. chemicznych), opakowania foliowe;
- METALE: puszki po konserwach i napojach, kapsle, drobny złom metalowy;
- OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE: opakowania po mleku, sokach i napojach.

DO WORKA ZIELONEGO WRZUCAMY ODPADY SZKLANE:
- CZYSTE szklane butelki po sokach, napojach i alkoholu;
- CZYSTE słoiki po jedzeniu;
- inne szklane opakowania np. po kosmetykach.

PSZOK W DALKOWIE PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW:
- odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),
- odpady zielone ( liście, trawa, gałęzie),
- odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady kuchenne , resztki żywności, odpady po owocach i warzywach,
itp.),
- chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, do 200 kg rocznie z jednego gospodarstwa domowego
(niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),
- zużyte opony, do 8 sztuk rocznie na jedno gospodarstwo domowe (pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony).

DO WORKA NIEBIESKIEGO WRZUCAMY ODPADY Z PAPIERU:
- PAPIER I TEKTURĘ: niezatłuszczone gazety, ulotki, książki, katalogi;
- KARTONOWE I PAPIEROWE opakowania

DO WORKA BRĄZOWEGO WRZUCAMY ODPADY BIODEGRADOWALNE:
- ROZDROBNIONE GAŁĘZIE drzew i krzewów;
- SKOSZONĄ TRAWĘ i LIŚCIE, kwiaty cięte i doniczkowe;
- KORĘ i TROCINY;
- BIOODPADY

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje w/w odpady od mieszkańców
gminy Więcbork bezpłatnie w ramach opłaty śmieciowej uiszczanej na rzecz gminy Więcbork.
W ramach dodatkowego zlecenia oferujemy podstawienie kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe
na terenie gm. Więcbork w cenie 150 zł/brutto za kontener mały plus transport 3zł/ km oraz 300 zł/brutto za
kontener duży plus transport 3 zł/kilometr, a także BIG BAG (ok. 1 m3) w cenie 50 zł/brutto za wywóz. Cena
obejmuje koszty transportu, natomiast gruz zostaje przyjęty w ramach opłaty śmieciowej. W gruzie nie może
się znajdować: styropian, panele, drewno itp. Za mieszane odpady budowlane będzie pobierana opłata.

POPIÓŁ ZBIERAMY SELEKTYWNIE I WRZUCAMY WYSTUDZONY DO OSOBNEGO POJEMNIKA
Pojemniki a także worki z odpadami zbieranymi selektywnie należy wystawiać przed posesję lub bramę
wyznaczonego dnia do godz. 7:00 (w okresie letnim do godz. 6:00), w miejscu dogodnym dla dojazdu
samochodu, umożliwiającym ich odbiór przez pracowników. W przypadku stwierdzenia niezgodności
zawartości pojemnika z deklaracją, wykonawca usługi zgłasza zaistniały fakt do Urzędu Miejskiego. Przyjazd
samochodu z pracownikami i brak możliwości wykonania usługi będzie traktowane tak samo, jakby usługę
wykonano.

Stawki za wywóz odpadów komunalnych uchwalone na rok 2018 wynoszą:
za wywóz odpadów segregowanych - 10,50 zł /m-c/ 1 os. w gospodarstwie domowym
za wywóz odpadów niesegregowanych - 20,00 zł/m-c/1 os. w gospodarstwie domowym
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
Tel. 52 389 70 10
Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
Tel. 52 389 52 19

Prosimy o przestrzeganie harmonogramu i wystawianie pojemników zgodnie z terminami oraz ustaleniami
zawartymi w harmonogramie.

Bliższych informacji udzielają:
Adam Kubiak tel. 695 338 142
Tomasz Fifielski tel. 608 041 665

POJEMNIK
NA ODPADY
ZMIESZANE

Gospodarstwa domowe nie posiadające własnych pojemników zwracają się z pisemnym wnioskiem do
zakładu obsługującego, o wyposażenie posesji w odpowiedni pojemnik. Na odpady zbierane selektywnie
właściciel otrzyma, nieodpłatnie od przedsiębiorcy, worki w odpowiednich kolorach. Obowiązek zaopatrzenia
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia popiołu i bioodpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości.
Istnieje możliwość zakupu pojemników na popiół i BIO w ZGK Więcbork.

