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UWAGA !
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU MAKSYMALNIE
DO GODZ. 700 !
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PROSZĘ O WYSTAWIANIE PEŁNYCH I ZAWIĄZANYCH WORKÓW
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ODPADY WIELKOGABARYTOWE
INFORMACJA!
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się bezpośrednio z posesji, w
terminie do 30 dni od dnia telefonicznego zgłoszenia do Urzędu Gminy Mszana
Dolna nr tel. 18 33 10 009, wew. 149
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Jak prawidłowo segregować odpady!
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WOREK ŻÓŁTY - plastik, metal, tekstylia, opakowania wielomateriałowe
(plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, środkach do prania, kosmetykach,
plastikowe opakowania po produktach spożywczych, metalowe puszki, kartony z mleka,
śmietany, soku, stare buty, ubrania, folie, reklamówki jednorazowe, parasol, wycieraczki do
butów)
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WOREK ZIELONY - szkło (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach,
opakowania szklane po napojach i żywności)
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WOREKBRĄZOWY- bioodpady (odpady kuchenne, skorupki jaj, resztki owoców, warzyw,
filtry do kawy i herbaty, kwiaty, pozostałości roślin, trawa, liście, papierowe chusteczki,
serwetki, właściciele którzy posiadają kompostownik nie podlegają obowiązkowi oddawania
odpadów zielonych i biodegradowalnych)
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WOREK CZERWONY- odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki,
resztki farb, pojemniki po aerozolach, przeterminowane leki)
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WOREK/POJEMNIK CZARNY - odpady pozostałe po segregacji
(worki z odkurzacza, artykuły higieniczne, niedopałki papierosów, lustra, szkło płaskie,
ceramika, popiół z węgla, pampersy, tacki styropianowe, styropian opakowaniowy)
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WOREK NIEBIESKI – papier (odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z
tektury, papier, w szczególności makulatura, gazety, kartony)
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W okresie grzewczym, tj. od października do marca danego roku obowiązywać będzie
dodatkowy wzmocniony worek – czarny wyłącznie na popiół. Poza okresem grzewczym
popiół będzie można oddać jak dotychczas, do worka czarnego – oznakowanego jako odpady
pozostałe po segregacji.
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ODPADY BUDOWLANE
Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w ilości do 1m3 powstałe na terenie
nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia, odbierane będą po indywidualnym zgłoszeniu do operatora/Urzędu
Gminy w workach czarnych 120l. max. 10 worków, ewentualnie w pudłach kartonowych, w
terminie do 30 dni od dnia tel. zgłoszenia. Odpady budowlano – remontowe w ilości powyżej
1m3odbierane będą po indywidualnym zgłoszeniu do operatora, po wcześniejszym
zamówieniu przez właściciela nieruchomości odpowiedniego kontenera według cennika
obowiązującego
Wypożyczenie kontenerów na odpady budowlane – dostępne pojemniki :7m3 i 5m3
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CENNIK DOSTĘPNY BEZPOŚRDENIO W FIRMIE TRASZKAN
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tel. kont. 122715117 – Traszkan w godzinach od 8 do 17
tel. kont. 183310009, wew. 149 - Urząd Gminy Mszana Dolna w godz. od 7:30do 15:30
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