TO OD CIEBIE ZALEŻY ILE ZAPŁACISZ ZA ODBIÓR ODPADÓW
ZŁA SEGREGACJA MOŻE ZWIĘKSZYĆ TWOJE RACHUNKI ZA WYWÓZ ODPADÓW

1. Pojemnik na odpady segregowane (surowce wtórne)
WRZUCAMY:
- czyste i suche opakowania z papieru i tektury;
- gazety, książki, czasopisma, kartonowe pudełka;
- pozbawione zawartości i zgniecione plastikowe butelki z tworzywa
sztucznego typu PET;
- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali;
- puste opakowania foliowe, reklamówki i woreczki foliowe;
- butelki po chemii gospodarczej i kosmetykach;
- nakrętki plastikowe i metalowe;
- opróżnione szklane słoiki oraz butelki;
NIE WRZUCAMY:
- opakowań z zawartością, żywnością, zanieczyszczeniami (mokre),
po olejach silnikowych, smarach, lakierach, pestycydach, opryskach i
innych niebezpiecznych substancjach;
- papieru zabrudzonego, zatłuszczonego, opakowań
wielomateriałowych;
- szkła hartowanego (szyby), porcelany, fajansu;
- tapet, styropianu, odpadów higienicznych;

2. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne:
WRZUCAMY:
- odpady higieniczne (chusteczki, pampersy itd.);
- styropian;
- wystudzony popiół;
- tworzywa silikonowe;
- zabrudzony, papier, opakowania wielomateriałowe;
- butelki i pojemniki zabrudzone i z zawartością;
- lustra, szkło okienne, ceramika, szkło żaroodporne;
- inne wszelkiego rodzaju zanieczyszczone odpady powstające w
gospodarstwach domowych
NIE WRZUCAMY:
- gorącego popiołu, śniegu, lodu, gruzu, żużlu, szlamu;
- substancji toksycznych, wybuchowych, żrących;
- leków, termometrów, igieł, strzykawek;
- baterii, elektroodpadów;
- innych odpadów niebezpiecznych

ODPADY BIODEGRADOWALNE,
ZIELONE- np. trawa, drobne gałęzie, chwasty itp.
Nieodpłatnie można wywozić na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
AL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5, SOLEC NAD WISŁĄ, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 800 do 1400

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW GMINY SOLEC NAD WISŁĄ ŻE;
pozostałe odpady wytworzone w gospodarstwie domowym tj.
- odpady wielkogabarytowe;
- zużyte opony do 21 cali;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory;
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- przeterminowane leki, termometry rtęciowe;
- opakowania po nawozach;
- czystą folię z tuneli;
- opakowania po środkach ochrony roślin
- oraz odpady zbierane selektywnie
można NIEODPŁATNIE przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), który jest zlokalizowany pod adresem;
Al. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5, SOLEC NAD WISŁĄ, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do 1400

