PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZLOKALIZOWANE SĄ W:

SZANOWNI MIESZKAŃCY,
GMINY KROŚNIEWICE

1. m. Franki - teren składowiska odpadów,
2. m. Krośniewice, ul. Paderewskiego 3 teren MZGKiM,








WRZUCAMY:
resztki żywności
skorupki jaj
obierki z owoców i warzyw
fusy po kawie i herbacie
liście, trawę, kwiaty
gałęzie drzew i krzewów

NIE WRZUCAMY:
 kości
 mięsa
 odchodów zwierzęcych
 popiołu z kominka lub pieca

1.









2.

CZYNNE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK
W GODZINACH 7:00 - 15:00
I W KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA
W GODZINACH 8:00 - 12:00.

1)

SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG:
Właściciel nieruchomości samodzielnie
dostarcza do punktów selektywnej
zbiórki, odpady komunale takie jak :
chemikalia pochodzące z gospodarstw
domowych oprócz niebezpiecznych;
zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
zużyte opony;
meble i odpady wielkogabarytowe;
worki po nawozach, folia po kiszonkach;
tekstylia i odzież;
odpady ulegające biodegradacji i odpady
zielone.
Ponadto zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów
wielkogabarytowych
i chemikaliów, odbywać się będzie
podczas objazdowej akcji odbioru tych
odpadów (raz w roku). Informacja
zostanie
przekazana
właścicielom
nieruchomości przez opublikowanie na
stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego
w Krośniewicach.

2)

3)
4)

zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Krośniewice do najważniejszych
obowiązków właścicieli nieruchomości
należą:
wyposażenie
każdej
nieruchomości
w urządzenia
(pojemniki)
służące
do gromadzenia
stałych
odpadów
komunalnych;
utrzymanie
w
należytym
stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
urządzeń
służących
do zbierania
odpadów;
zbieranie
odpadów
zgodnie
z obowiązującym Regulaminem;
w dniu odbioru odpadów wystawienie
pojemników i worków przed bramę
nieruchomości w takim miejscu, które
uniemożliwia
przypadkowe
ich
uszkodzenie (rozerwanie przez osoby lub
zwierzęta).
W nowym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi każdy właściciel
nieruchomości zamieszkałej będzie
uiszczał opłatę za odbiór odpadów:

1) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5,
pokój Nr 6 (kasa czynna codziennie
w godzinach od 8:00 do 14.00).
2) przelewem na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Krośniewicach w Banku
Spółdzielczym w Krośniewicach nr
25 9023 0006 0000 0345 2000 0010.

WRZUCAMY:
 butelki po napojach (plastikowe)
 opakowania po produktach
spożywczych, tacki, folie, kartony
po mleku i sokach
 opakowania po chemii
gospodarczej i kosmetykach
 puszki metalowe po napojach,
sokach, owocach
NIE WRZUCAMY:
 opakowań po lekach
 styropianu,opakowań po
środkach ochrony roślin
 baterii i akumulatorów









WRZUCAMY:
opakowania z papieru i tektury
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy
książki i zeszyty
torebki papierowe
papier pakowy
katalogi, prospekty, foldery

NIE WRZUCAMY:
 opakowań z zawartością
 tapet, worków po materiałach
budowlanych
 kalki, papieru technicznego
 zatłuszczonego papieru
 papieru lakierowanego
(kolorowych czasopism,
plakatów, folderów)

WRZUCAMY:
 butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności
 butelki po napojach
alkoholowych
 szklane opakowania po
kosmetykach
NIE WRZUCAMY:
 szkła płaskiego (szyby, lustra,
szyby samochodowe)
 żarówek, świetlówek
 szkła kryształowego naczyń
żaroodpornych
 ceramiki, fajansu, talerzy

