Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzeszczany.
Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach przypomina, że w dniu
wywozu odpadów, osoby oddające odpady w czarnych lub innych workach,(w przypadku braku
worków kolorowych j/n na odpady segregowane) winni bezwzględnie wystawić osobno worki
z odpadami selektywnie zebranymi i osobno worki z odpadami zmieszanymi (np. po drugiej stronie
wjazdu do własnej posesji) i podpisać worki w sposób widoczny np. „zmieszane” lub „selektywne”.
Powyższe wynika z zasad zbierania odpadów i zakazu ich mieszania oraz deklaracji złożonych przez
Państwa.
Przypominamy, że w kwietniu 2014 r. w dniach odbioru odpadów zebranych selektywnie
zbieramy zużyty ale KOMPLETNY sprzęt elektryczny i elektroniczny, który w dniu odbioru należy
wystawić przed posesję do godz. 700. Brak elementów np. silnika, kabla zasilającego, cewek, czy
inne ubytki w urządzeniach powodują, że sprzęt nie będzie odbierany. Zasady odbioru
zdekompletowanego sprzętu proszę ustalać telefonicznie 84 66 19 370.
Poniżej przypominamy kilka zasad segregacji odpadów:
SZKŁO: co zbieramy? - czego nie! UWAGA! BARDZO WAŻNE: szkło bezbarwne i kolorowe – do
zielonego pojemnika wrzucamy tylko szkło opakowaniowe: puste butelki szklane, puste słoiki,
szklane opakowania po kosmetykach – bez nakrętek i części plastikowych.
Nie można wrzucać: szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe, szkła zbrojonego, luster –
mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami
i słoikami), szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans,
porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek,
kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością
zawartości. Dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet czy
resztek zamknięć. Instalacje do czyszczenia stłuczki w hutach szkła poradzą sobie z „wyłapaniem”
takich zanieczyszczeń.
PAPIER – pojemnik/worek niebieski: Wrzucamy: gazety, książki w miękkich okładkach lub po
usunięciu twardych, katalogi, prospekty, tekturę, worki papierowe, papier pakowy, ścinki
drukarskie,
Nie można wrzucać: opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru
z folderów reklamowych, tapet, kalki, papieru termicznego, zatłuszczonego i brudnego papieru
(jeśli jest to fragment wystarczy go oderwać),opakowań wielomateriałowych (tzw. kartoników,
opakowań tetra pak), artykułów higienicznych
Bardzo ważne jest, żeby makulatura nie była mokra – wilgotność to istotny parametr jej jakości oraz aby razem z papierem nie trafiły do pojemnika żadne zanieczyszczenia mechaniczne (np.
metale, szkło, tekstylia, piasek), chemiczne (np. kleje, farby) czy mikrobiologiczne (pleśń czy
grzyby).

METALE i TWORZYWA SZTUCZNE - pojemnik żółty: co zbieramy? - czego nie!
Wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po
żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki
z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowych (puszki,
pudełka, folie itp).
Nie można wrzucać: •
opakowań po medykamentach, opakowań, butelek, kanistrów po
olejach spożywczych i silnikowych oraz smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, zabawek, sprzętu AGD, szczotek do
zębów, strzykawek, styropianu,
WAŻNE!!!: zgnieć butelki przed wrzuceniem i nie zakręcaj. W ten sposób nie tylko oszczędza się
miejsce w pojemniku i podczas transportu, ale też ułatwia pracę w sortowni, gdyż zakrętki
zrobione są z innego rodzaju tworzywa niż butelki. Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były
względnie czyste, ale drobne zanieczyszczenia zawartością im nie zaszkodzą.
Zakazane jest mieszanie odpadów różnych grup w jednym pojemniku (np. opakowania
szklane z plastikiem, plastik z odpadami zmieszanymi). Nie wrzucamy pampersów do worków na
segregację!!! W takich przypadkach tracą Panstwo prawo do niższych opłat za odbiór odpadów.
Jednocześnie informujemy Państwa, że dla osób chętnych jesteśmy w stanie zakupić
i dostarczyć za odpłatnością pojemniki używane na kołach, w dobrym stanie, do zbiórki odpadów
zmieszanych. Koszt zakupu pojemnika o pojemności 240 litrów zamknie się w kwocie 100 zł
brutto (ostateczna może być niższa). Warunkiem tej ceny jest odpowiednia ilość pojemników
zamówionych w miesiącu kwietniu 2014 roku po promocyjnej cenie. Liczba osób chętnych winna
wynieść ok. 650 łącznie z terenu naszej działalności. Chętnych proszę o kontakt z firmą: tel.
84 66 19 370, naszymi pracownikami podczas odbioru odpadów, celem ustalenia ilości osób
chętnych i zasadności całej akcji. Dobrym sposobem byłoby zrobienie listy osób chętnych z danej
miejscowości, podając adres zamieszkania i dostarczenie jej do Spółki.
Przypominamy, że wszystkie odpady w dniu wywozu wystawiamy przed posesję przed
godziną 700. Brak wystawionych odpadów traktuje się jak brak odpadów do odbioru, co
jednocześnie nie zwalnia z opłaty. W przypadku „zapomnienia się”, odpady odbierzemy
w przyszłym miesiącu, w każdej ilości, bez dodatkowych opłat.

Z poważaniem
Zarząd i pracownicy PUK SP. z o.o. w Tyszowcach.

