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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2020
12. Jarocin

/BARWICKIEGO, CZEREŚNIOWA, GOŁĘBIA, HALLERA, KILIŃSKIEGO, KLINKOWSKIEGO, KOŚCIELNA,
KRÓTKA, ŁĄKOWA, MAŁA, MICKIEWICZA, RYNEK, SZPITALNA, ŚRÓDMIEJSKA, ŚREDNIA, TARGOWA, WODNA, WĄSKA,
WOLNOŚCI, WROCŁAWSKA, WYSZYŃSKIEGO/

ROK 2020
MIESIĄC
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Prosimy o wystawianie pojemników i worków w dniu wywozu przed posesję do
godz. 06:30
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Punkt informacyjny dla mieszkan cow Gminy Jarocin
czynny jest w godzinach

od 08:00 do 16:00

20

Jarocin, ul. T. Kościuszki 15 B(BUDYNEK JAR)

20

tel. kom. 519 317 852
Przypominamy o umożliwieniu firmie odbierającej odpady wyposażenia pojemników w
chipy przeznaczone do określenia ilości odbieranych odpadów. Obowiązek ten wynika z
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin.
Prosimy o kontakt w sprawie zamontowania chipów pod nr telefonu 519 317 852 lub na
e-mail: sekretariat@zgo-nova.pl

*odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz nieruchomości
niezamieszkałych będą odbierane jednorazowo w ilości max. 4 worki

POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE
Prosimy o niedopuszczenie do przymarznięcia odpadów w pojemnikach oraz
nieprzeciążanie pojemników, ponieważ grozi to uszkodzeniem pojemników podczas
odbioru. Istnieje możliwość nieodebrania pojemnika w ww. przypadku.

Odpady biodegradowalne kuchenne z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
UWAGA !!!
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Worki należy wystawiać tylko zapełnione oraz odpowiednio wysegregowane
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia odpadów zbieranych selektywnie powyżej dopuszczalnego
poziomu będzie skutkował zmianą sposobu naliczania opłaty. W takim przypadku zebrane odpady będą
traktowane jak zmieszane odpady komunalne.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH
BIOODPADY KUCHENNE W SPECJALNIE PRZEZNACZONYCH POJEMNIKACH
Nie możemy wrzucać do
worka/pojemnika
WOREK KOLOR ŻÓŁTY (metale i tworzywa sztuczne)

Wrzucamy do worka/pojemnika







zgniecione butelki po napojach
typu PET
opakowania po płynach do mycia
naczyć, szamponach, płynach do
kąpieli, prania, płukania
czyste, pozbawione zawartości
opakowania po jogurtach,
twarożkach, margarynach,
słodyczach
złom stalowy i aluminiowy
(puszki)
zgniecione opakowania
wielomateriałowe typu Tetrapak
(w tym kartony po mleku i
sokach)







jednorazowych naczyń
rur PCV
opakowań po olejach silnikowych,
częściach samochodowych
mebli i ich części, zabawek
tworzyw piankowych i styropianowych

opakowani
a szklane
bezbarwne





szklane butelki po napojach i
słoiki wstępnie oczyszczone bez
nakrętek

opakowani
a szklane
kolorowe



WOREK



opakowań
szklanych
kolorowyc
h







naczyń żaroodpornych
kryształów, kieliszków, szklanek
porcelany i fajansu, ceramiki
świetlówek, żarówek, kineskopów
szyb okiennych, samochodowych i szkła
zbrojonego
luster, doniczek
opakowań po lekach




opakowań
szklanychbezbarwnyc
h

WOREK KOLOR NIEBIESKI (papier)







czyste niezabrudzone,
niezatłuszczone kartony
tekturę falistą
gazety
książki
papier piśmienny
zeszyty-bez okładek plastikowych








pieluch jednorazowego użytku
tapet
kartonów po mleku i sokach
jednorazowych naczyń
zatłuszczonego papieru
kalki, papieru woskowego i
samokopiującego

WOREK BRĄZOWY (odpady zielone)


trawę z koszenia trawników
przydomowych, opadłe liście z
drzew

NIE WRZUCAMY
- surowego mięsa i kości
- odpadów zielonych: liści, trawy, gałęzi
- odchodów zwierzęcych, trocin, piasku z kuwet
- kamieni
- popiołu
- ziemi
- szkła, ceramiki, porcelany
- płynnych odpadów kuchennych
- pampersów
- woreczków, opakowań foliowych
i innych tworzyw sztucznych

POPIOŁY W SPECJALNIE PRZEZNACZONYCH POJEMNIKACH

WOREK KOLOR BIAŁY (szkło bezbarwne);
KOLOR ZIELONY (szkło kolorowe)


WRZUCAMY
✓ kwiaty, resztki kwiatów ciętych i
doniczkowych
✓ owoce i warzywa z ogródków
✓ resztki żywności
✓ obierki z owoców i warzyw
✓ przeterminowane owoce i warzywa
✓ skorupki jaj
✓ fusy po kawie i herbacie
✓ zużyte ręczniki papierowe i
chusteczki







owoców i warzyw
kości zwierząt, mięsa i padliny
odchodów zwierząt
popiołu z węgla
odpadów zielonych z ziemią i gliną

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

✓ zimny popiół i żużel z
kotłowni, kominka
✓ zimny popiół ze
spalania węgla i drewna

- gorący popiół i żużel
- odpady zmieszane
- odpady opakowaniowe zbierane selektywnie
- odpady wielkogabarytowe
- odpady biodegradowalne
- odpady wymienione w katalogu odpadów odbieranych
na PSZOK

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 ODBIERAMY – stoły, szafy, krzesła, sofy, pufy, tapczany, dywany, wykładziny również z



linoleum, wózki dziecięce, materace, pierzyny, sieci na pranie, rowery, zabawki dużych
rozmiarów (nie mieszczące się do pojemnika na śmieci)
NIE ODBIERAMY – części budowlanych (paneli plastikowych, rolet, ram okiennych, rur PCV,
drzwi i sanitarnych (brodzików, pryszniców, baterii łazienkowych, desek sedesowych, sedesów,
umywalek, spłuczek, wanien, itp.), części samochodowych tzn. zderzaków, kołpaków, plastików
z samochodu itp. Odpadów ogrodowych np. węże gumowe, doniczki oraz opon.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
 ODBIERAMY– wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny tzn.
lodówki, pralki, zamrażalki, telewizory, komputery, monitory, odkurzacze, suszaki, lokówki,
latarki, żyrandole itp.


NIE ODBIERAMY – sprzętów zdekompletowanych tzn. pozbawionych silników,
agregatów, itd., pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np.
plastikowych części, drzwi po lodówkach, itp.

