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Odpady Komunalne Zmieszane

Grudzień
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Styczeń

MIEJSCOWOŚCI: PROSZÓWKI I (od str. Bochni do autostrady)

Worek:
-

Żółty
Niebieski
Zielony
Brązowy

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe, odpady niebezpieczne, zużyte sprzęty elekotroniczne i elektryczne odbierane
będą w maju (przy drugim odbiorze) oraz listopadzie w dniu odbioru odpadów komunalnych.
Odpady prosimy wystawić w dniu wywozu najpóźniej do godziny 6:30

Wykonawca :

FCC Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
tel. 801 501 511
www.fcc-group.pl

Zlecający :

Gmina Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia
tel. (14) 612-29-14

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne
powstające w naszych domach, które ze względu na
duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w
standardowych pojemnikach i workach na śmieci. Do
tej grupy odpadów zaliczamy: meble: sofy, szafy, krzesła, stoły,
tapczany, łóżka, fotele; meble ogrodowe: stoły, krzesła, hamaki; plastikowe miski
i wanienki dziecięce, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery i zabawki dużych
rozmiarów, sztuczne choinki.
WAŻNE! Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części
z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy, takie jak: deski drewniane, belki,
panele, ramy i szyby okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, brodziki, kabiny
prysznicowe, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, odpady remontowe, płytki, rolety,
papa odpadowa, styropian ociepleniowy, gruz, glazura, jak również części samochodowe,
motorowery, kosiarki spalinowe.

ZUŻYTE OPONY
W ramach mobilnej zbiórki odpadów, odbierane będą również zużyte opony
samochodowe (z pojazdów o dmc do 3,5 t).
Opony rolnicze i opony ciężarowe nie będą odbierane!

ODPADY NIEBEZPIECZNE
W ramach mobilnej zbiórki w pomarańczowych workach będą odbierane:
baterie, przeterminowane leki, puste opakowania po farbach, lakierach
i rozpuszczalnikach, żarówki, świetlówki oraz tusze do drukarek.

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Worek brązowy przeznaczony jest na odpady typu: surowe odpadki z warzyw
i owoców, zużyte torebki z herbatą skorupki jaj, trawa, liście, kwiaty, trociny, kora
drzew, słoma. Jednocześnie podkreślamy, iż za wskazane uznaje się kompostowanie
niniejszych odpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowym
kompostowniku. Jest to najbardziej ekologiczna metoda utylizacji odpadów stałych
pochodzenia organicznego. Do kompostowania nadają się wszelkie odpady organiczne
z działki i ww. odpady domowe, które można zamienić na pełnowartościowy i tani nawóz.
WAŻNE! Nie należy wrzucać gałęzi, krzewów, mięsa, kości zwierząt, odchodów zwierząt,
płyt wiórowych, ziemi i kamieni, papierów i niedopałków, popiołu, odpadów higienicznych,
opakowań drewnianych.

POPIÓŁ
Do pojemników na odpady zmieszane nie należy wrzucać gorącego popiołu
z przydomowych palenisk. Informujemy, iż w przypadku uszkodzenia
pojemnika z przyczyn przeciążenia, w tym popiołem, mieszkaniec będzie
obciążony kosztami.
Odpady z gospodarstw domowych, które nie podlegają zbiórce w ramach uiszczanej opłaty,
należy przekazywać we własnym zakresie na indywidualne zlecenie uprawnionym podmiotom
lub do placówek handlowych prowadzących zbiórkę poszczególnych odpadów.

