HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH Z OBSZARÓW ZAMIESZKAŁYCH GMINY
KOZIELICE OD STYCZNIA DO MARCA 2020 ROKU
styczeń
Kozielice, Mielno Pyrzyckie, Zadeklino, Czarnowo, Łozice, Rokity
Przydarłów, Załęże, Maruszewo, Tetyń, Trzebórz, Trzebórz Podborze, Siemczyn

luty

2, 16, 30 13, 27
17, 31

14, 28

marzec
12, 26
13, 27

W dniu odbioru pojemniki powinny znajdować się w widocznym miejscu, przed posesją, od godz. 6 00 rano.

HARMONOGRAM WYWOZU SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
OBSZARÓW ZAMIESZKAŁYCH GMINY KOZIELICE OD STYCZNIA DO MARCA 2020 ROKU
(TWORZYWA SZTUCZNE, MAKULATURA, SZKŁO, BIO)

styczeń

luty

marzec

Kozielice, Mielno Pyrzyckie, Zadeklino, Czarnowo, Łozice, Rokity

14, 28

11, 25

10, 24

Przydarłów, Załęże, Maruszewo, Tetyń, Trzebórz, Trzebórz Podborze, Siemczyn

17, 31

14, 28

13, 27

Worki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7 00 w miejscu widocznym dla przejeżdżającego
samochodu.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
adres: Pyrzyce, ul. Kościuszki 26 (siedziba PPK Pyrzyce)
Otwarty w dniach: WTOREK 10:00 – 18:00, PIĄTEK 10:00 – 18:00, SOBOTA 9:00 – 15:00
Odpady, które można przywieść do PSZOK:


odpady ulegające biodegradacji (zielone, gałęzie i
drewno);
 papier, tektura, czasopisma itd., w tym
opakowania;
 tworzywa sztuczne;
 metal;
 szkło;
 opakowania wielomateriałowe, typu tetra pak;
 odpady wielkogabarytowe;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 zużyte baterie i akumulatory;
 zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć
(np. termometry);
UWAGA!










chemikalia powstałe tylko w gospodarstwie
domowym (resztki farb, lakierów, klejów,
rozpuszczalników, środki ochrony roślin i
opakowania po nich, przepracowane oleje etc.);
zużyte opony od samochodów osobowych;
odpady budowlane i rozbiórkowe w tym papa (inne
niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe) wytworzone tylko w gospodarstwie
domowym;
popioły z palenisk domowych;
przeterminowane leki i opakowania po lekach;
naturalne choinki.

W/w odpady zostaną przyjęte tylko od mieszkańców gminy Kozielice (z nieruchomości zamieszkałych) po okazaniu
dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie gminy.
PPK Pyrzyce może odmówić przyjęcia odpadów niespełniających wymagań np. zanieczyszczonych, bądź gdy przywieziona
ilość świadczy o tym, że pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.

