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OBSZAR WIEJSKI GMINY PYRZYCE

od stycznia 2020 (zabudowa jednorodzinna)

► Worki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 w miejscu widocznym dla przejeżdżającego samochodu.

HARMONOGRAM WYWOZU BIODEGRADOWALNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBSZAR WIEJSKI GMINY PYRZYCE od stycznia 2020 (zabudowa jednorodzinna)

			

► Worki powinny być wystawione przed posesję do godz. 7.00 w miejscu widocznym dla przejeżdżającego samochodu.
Odbiór odpadów biodegradowalnych należy zgłosić telefonicznie (91 579 19 77, 91 579 19 93) lub mailowo (zoukiem@ppkpyrzyce.pl).
Zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 14:00 w dni robocze poprzedzające wywóz.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
OBSZAR WIEJSKI GMINY PYRZYCE od stycznia 2020 (zabudowa jednorodzinna)

► Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesje do godz. 7.00 w miejscu widocznym dla przejeżdżającego samochodu.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić telefonicznie (91 579 19 77, 91 579 19 93) lub mailowo (zoukiem@ppkpyrzyce.pl) przynajmniej dzień przed terminem wywozu!

zoukiem@ppkpyrzyce.pl

tel. +48 91 57 919 77; +48 91 57 919 93

www.ppkpyrzyce.pl

Daty w kolorze czerwonym oznaczają zmianę dnia tygodnia.
W dniu odbioru pojemniki powinny znajdować się w widocznym miejscu, przed posesją, od godz. 600 rano.

zoukiem@ppkpyrzyce.pl

tel. +48 91 57 919 77; +48 91 57 919 93

→ Śledź nas na facebooku
i bądź na bieżąco

www.ppkpyrzyce.pl

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Jak segregować odpady?

(PSZOK)
adres: Pyrzyce, ul. Kościuszki 26 (siedziba PPK Pyrzyce)
Otwarty w dniach:
										

WTOREK

1000 - 1800

										

PIĄTEK

10 - 18

										

SOBOTA

9

odpady ulegajace biodegradacji (zielone, gałęzie i drewno)
► papier, tektura, czasopisma itd., w tym opakowania;
► tworzywa sztuczne;
► metale;
► 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);

00

00

►

WRZUCAMY:

00

- butelki po napojach i żywności
- słoiki
- szklane opakowania
po kosmetykach

- 15

00

chemikalia powstałe tylko w gospodarstwach domowych
(resztki farb, lakierów, 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;

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

- opakowania z papieru i tektury
- gazety, czasopisma i ulotki
- zeszyty
- papier biurowy

- odpadki warzywne i owocowe
- resztki jedzenia
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszona trawa, liście, kwiaty
- trociny i kora drzew

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

- butelki plastikowe
- nakrętki, kapsle i zakrętki od
słoików
- plastikowe opakowania, torebki
foliowe, worki foliowe
- kartony po mleku/sokach
- puszki po żywności
- folia aluminiowa
- opakowania po środkach
czystości, kosmetykach

- wszystko, czego nie można
wyrzucić do pozostałych
pojemników, a co nie jest
odpadem niebezpiecznym

►

Odpady

które można
przywieźć
do

PSZOK:

UWAGA!

Wyżej wymienione odpady zostaną przyjęte tylko od mieszkańców gminy Pyrzyce (z nieruchomości zamieszkałych)
po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie gminy oraz potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami.
PPK Pyrzyce może odmówić przyjęcia odpadów niespełniających wymagań np. zanieczyszczonych,
bądź gdy przywieziona ilość świadczy o tym, że pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 26, 74 - 200 Pyrzyce

NIE WRZUCAMY:
- ceramika, doniczki, porcelana
- szkło okularowe i żaroodporne
- znicze z zawartością wosku
- żarówki, świetlówki i reflektory
- opakowania po lekach,
rozpuszczalnikach i olejach
silnikowych
- lustra i szyby

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

- odpady higieniczne np. ręczniki
papierowe i zużyte chusteczki
- kartony po mleku i napojach
- papier lakierowany
i powleczony folią
- zanieczyszczony papier
- papierowe worki po nawozach
i materiałach budowlanych

zoukiem@ppkpyrzyce.pl

- ziemia i kamienie
- popiół z węgla kamiennego
- drewno impregnowane
- kości i odchody zwierząt
- oleju jadalnego
- płyt wiórowych i pilśniowych

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

- opakowania po lekach
- zużyte baterie i akumulatory
- opakowania po farbach,
lakierach i olejach
- plastikowych zabawek
- części samochodowych
- zużytego sprzętu elektr. i AGD

tel. +48 91 57 919 77; +48 91 57 919 93

- przeterminowane leki
i chemikalia
- zużyty sprzęt elektroniczny
i AGD
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady
wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony

www.ppkpyrzyce.pl

