GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
ODPADY SEGREGOWANE (suche, mokre, popiół)

ODPADY NIESEGREGOWANE

Segregowane odpady komunalne w przypadku, gdy w deklaracji zaznaczono, że odpady komunalne będą
gromadzone w sposób selektywny.

ODPADY
ZMIESZANE
pojemnik lub worek

SUCHE
pojemnik lub worek

PAPIER I TEKTURA: gazety i czasopisma, kolorowe
magazyny i książki, zeszyty, teczki i worki papierowe,
tektura, karton;
METALE: w tym puszki po napojach oraz inne
opakowania z metali kolorowych;
TWORZYWA SZTUCZNE: w tym wykonane z
tworzyw sztucznych opakowania po napojach, puste
butelki typu PET, opakowania plastikowe po
kosmetykach, tubki po paście, opakowania plastikowe po
chemii gospodarczej, artykuły gospodarstwa domowego
z tworzyw sztucznych oczyszczone z resztek żywności,
woreczki i reklamówki foliowe;
SZKŁO: w tym szklane butelki po napojach, słoiki po
żywności,
szklanki,
szklane
opakowania
po
kosmetykach, szkło ozdobne;
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE:
wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów,
których nie można rozdzielić ręcznie lub przy
zastosowaniu prostych metod mechanicznych, w tym
kartony po sokach i mleku itp.
INNE ODPADY SUCHE: np. pieluchy, wata,
niedopałki papierosów, guma (nie opony), skóra,
drewniane opakowania, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) resztki odzieży, tekstylia, zużyte
jednorazowe worki do odkurzaczy;

MOKRE
pojemnik lub worek

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI w
tym:
KUCHENNE
ODPADY
ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI (resztki i obierki warzyw i
owoców, resztki po posiłkach, resztki mięs i ryb, kości,
filtry po kawie, fusy po kawie i herbacie, skorupki po
jajach i orzechach);
ODPADY ZIELONE pochodzące z pielęgnacji
przydomowych terenów zielonych i ogródków są to:
rośliny, ziemia kwiatowa, skoszona trawa, liście,
pocięte gałązki;
INNE
ODPADY
MOKRE
ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI w tym zużyte ręczniki
papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, mokry i
zabrudzony papier oraz mokry i zabrudzony karton bez
dodatków innych materiałów;
INNE
ODPADY
NADAJĄCE
SIĘ
DO
KOMPOSTOWANIA
CZYLI
BIODEGRADOWALNE

Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, folie i worki po nawozach sztucznych będzie trzeba
dostarczyć do wyznaczonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

P
O
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Zbieramy w
osobnym
pojemniku
lub worku.

Niesegregowane
odpady komunalne w
przypadku, gdy w
deklaracji zaznaczono,
że odpady komunalne
nie będą gromadzone w
sposób selektywny.

PSZOK z siedzibą w:
Zakład Komunalny w
Piotrkowie Kujawskim
ul. Topolowa 9
88 – 230 Piotrków Kujawski

Częstotliwość odbierania odpadów:
1.
odpady zbierane selektywne (suche) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2.
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (mokre) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
3.
odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4.
popioły:
 w okresie od 1 października do 30 kwietnia – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Jak płacić za śmieci?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc w następujących terminach. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z dniem 15 lipca
2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 roku. Następne opłaty uiszcza się bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
Opłatę o której mowa powyżej uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski lub na rachunek bankowy nr 72 9551 0002 0000 0101 2003 0005.

Uwaga! Odpadów pochodzących z działalności gospodarczej zabrania się wrzucać do pojemników ustawionych na terenach nieruchomości
zamieszkałych oraz dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

W razie wątpliwości skontaktuj się z TWOJĄ GMINĄ
tel. (54) 2654 180 wew. 25
e-mail: gospodarkakomunalna@piotrkowkujawski.pl

Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych będą sukcesywnie dostarczane przez odbiorcę odpadów.

