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Co do worka na odpady zielone?

Przypominamy obowiązujące w naszej gminie zasady.

Trwają prace porządkowe w ogrodach, dlatego przypominamy Państwu co można a czego nie należy
wrzucać do brązowego worka z napisem „ODPADY ZIELONE”. 

 

BRĄZOWY WOREK „ODPADY ZIELONE”

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

liście ziemi i kamieni (odpad nie jest przyjmowany na GPSZOK)

skoszoną trawę doniczek oraz osłonek z tworzyw sztucznych (żółty worek)

zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe darniny

drobne gałązki (do 1 m długości) mięsa i kości

chwasty tłuszczów zwierzęcych

 olejów jadalnych

 odchodów zwierząt

 odpadów warzywnych i owocowych

 resztek jedzenia

 skorupek jaj

 fusów po kawie i herbacie

 drewna impregnowanego i płyt wiórowych MDF (GPSZOK)

Bioodpady kuchenne do końca czerwca 2020 r. należy wyrzucać do pojemnika ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi.

Od czerwca sukcesywnie dystrybuujemy nowe worki na odpady zielone. Są to brązowe worki z
napisem „ODPADY ZIELONE” oraz nadrukowaną informacją co należy a czego nie należy wyrzucać do
tego worka.



 

                                     

 

INFORMUJEMY:

Jeśli w przygotowanym do odbioru worku znajdą się odpady, których nie powinno tam być, nie zostaną
odebrane. Pracownicy podczas odbioru nakleją na taki worek naklejkę z informacją o złej segregacji.
Będzie to dla Państwa informacja, że odbiór odpadów nie był możliwy.



                                   

 

Worki z odpadami należy wystawić przed posesję i z altan do godziny 07:00.

 

Samochody odbierające odpady zielone od Państwa są wyposażone w system monitoringu GPS dzięki
temu możliwa jest weryfikacja prawidłowego odbioru według harmonogramu. Dodatkowo również
samochody posiadają kamery.



    

 

Przypominamy również Państwu, że od mieszkańców, którzy mają podpisaną umowę z Urzędem
Miasta na kompostownik, odpady zielone nie są odbierane sprzed posesji. W tej sytuacji mogą Państwo
samodzielnie zawieźć odpady zielone do GPSZOK przy ul. Brukowej 2a.

GPSZOK jest czynny:

poniedziałek 07:00 – 18:00

wtorek 07:00 – 14:00



środa 07:00 – 18:00

czwartek – nieczynne

piątek 07:00 – 14:00

sobota 08:00 – 13:00

niedziela – nieczynne 
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