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                           HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW OD 01.07.2020 r DO 31.12.2020 r

  BURZYN

      RODZAJ ODPADU     LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK  LISTOPAD  GRUDZIEŃ

   ODPADY ZMIESZANE

   METALE TWORZYWA
              SZTUCZNE

     PAPIER TEKTURA 20 17 28 26 23 21

               SZKŁO - 17 - 26 - 21

  małe worki         

(odpady kuchenne           

z   wyjątkiem mięsa 

i kości)

7,14,21,28 4,12,18,26 15,29 13,27 24 22

DUŻE worki    
(trawa,liście ,        

części roślin)
7,21 4,18 15,29 13,27 24 -

               POPIÓŁ 17 - 2 1 24 22

            GABARYTY - - - 29 - -

  UWAGA: Worki i pojemniki muszą być wystawione przed nieruchomość przy drodze publicznej

     do godz 7.00   rano w dniu w którym jest planowana zbiórka.Worki i pojemniki należy okleić

                        odpowiednimi kodami kreskowymi przyporządkowanymi do danej frakcji.

                              Worki bez naklejonych kodów kreskowych nie zostaną odebrane!

1,15,29 13,27 10,24 8,22

28 26 23 21

7,21 4,18

20 17

    BIO

Obowiązują zasady segregacji opisane w ulotce dostarczonej w lutym 2020 roku.

•     naklejanie na kubeł etykiety z napisem „CZARNY” – kod jednokrotnego użytku (i innych

nieprawidłowych kodów) i pozostawienie go na stałe (na kuble powinien znajdować się kod wielokrotnego

użytku z napisem „CZARNY KOSZ”),

•     naklejanie etykiet z napisem „PSZOK” na worki różnych frakcji (kod kreskowy z napisem „PSZOK”  należy 

wyciąć i zabrać tylko w wypadku wywożenia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Długiej 51D),

•     osoby, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku nie

mogą oddawać żadnego brązowego worka, również na PSZOK,

•     należy używać wyłącznie własnych etykiet (kodów) . Kod zawiera indywidualny numer,przypisany do 

właściciela. Po wyczerpaniu naklejek zapotrzebowanie na kody należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w

Tuchowie, etykiety zostaną dodrukowane,

•     odpady nieposegregowane, bądź nieprawidłowo posegregowane nie zostaną odebrane i zostanie

naliczona opłata podwyższona za nieprawidłową segregację.

Najczęściej popełniane błędy przy oddawaniu odpadów komunalnych w gminie Tuchów:

•     wyrzucanie bioodpadów w foliowych workach (bioodpady – odpadki kuchenne - powinny

być wrzucane do małego brązowego worka „BIO” luzem.                     

•     wrzucanie traw, liści itp. do zielonego worka (wymienione odpady należy wrzucać jedynie do dużego 

brązowego worka „BIO”),

•     naklejanie na worek z trawą, liśćmi itp. etykiety z napisem „ZIELONY” (na daną frakcję należy naklejać

wyłącznie etykietę z napisem „BRĄZOWY”),


