Zasady segregacji i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r.

Pojemnik/worek

POJEMNIK
(budynki
jednorodzinne)

Rodzaj odpadów
komunalnych
Zmieszane odpady
komunalne (np. popiół,
resztki Ŝywności)

KONTENER

Częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych
Budynki jednorodzinne
Budynki wielorodzinne
(Nie więcej niŜ siedem lokali)

(Więcej niŜ siedem lokali)

Na terenie miasta – raz
na tydzień

Raz na tydzień

Na terenach wiejskich raz na dwa tygodnie

(Budynki wielorodzinne)

WOREK
KOLORU
BRĄZOWEGO

Odpady zielone
(np. trawa, liście, drobne
gałęzie, chwasty)

(budynki jednorodzinne
i wielorodzinne)

WOREK
KOLORU
śÓŁTEGO*

Tworzywa sztuczne,
opakowania
wielomateriałowe, metale
(budynki
(np. butelki po napojach,
jednorodzinne)
kosmetykach i
środkach czystości,
opakowania po Ŝywności
np. kubki po jogurtach,
serkach, margarynie, miski,
wiadra, folie
opakowaniowe, reklamówki,
opakowania
wielomateriałowe
typu tetra pak po płynnej
Ŝywności - sokach,
napojach, opakowania
stalowe i aluminiowe np.
* pojemnik koloru
puszki po napojach,
Ŝółtego - budynki
konserwach)
wielorodzinne
Papier i tektura (np.
WOREK
opakowania z kartonu i
KOLORU
NIEBIESKIEGO* tektury, ksiąŜki, gazety,
(budynki
katalogi, zeszyty, torby
jednorodzinne)
papierowe)
* pojemnik koloru
niebieskiego - budynki
wielorodzinne

Na terenie miasta od
Od maja do końca
maja do końca listopada - listopada - według potrzeb,
raz na dwa tygodnie
nie rzadziej niŜ raz na dwa
tygodnie
Na terenach wiejskich od
maja do końca listopada
- raz na miesiąc
Na terenie miasta i wsi –
Raz na tydzień
raz na miesiąc

WOREK
KOLORU
BIAŁEGO*
(szkło bezbarwne,
budynki jednorodzinne)

WOREK
KOLORU
ZIELONEGO*

Szkło bezbarwne i
kolorowe (np. butelki po
sokach, napojach, piwie,
winie, alkoholu, słoiki
po przetworach bez
nakrętek)

(szkło kolorowe,
budynki jednorodzinne)

* pojemnik koloru
białego/zielonego budynki wielorodzinne

Odpady wielkogabarytowe (np. meble, tapczany),
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np.
pralki, lodówki, telewizory, radia, odkurzacze),
Przeterminowane leki i chemikalia,
Baterie i akumulatory (np. z zegarków, zabawek,
kalkulatorów, aparatów fotograficznych, telefonów
komórkowych),
ZuŜyte opony (od aut osobowych, rowerów,
motocykli)
Odpady budowlane i rozbiórkowe

Przeterminowane leki

Jeden raz w okresie od lipca do grudnia
(odbiór w ramach mobilnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości na zasadzie „wystawki”)

Odpady dostarczane będą przez mieszkańców w
wyznaczone miejsce (do kontenera na terenie
składowiska odpadów komunalnych w Orli)
Zbiórka w wyznaczonych aptekach:
1. Apteka „Klasztorna” ul. Klasztorna 13, 63-720
Koźmin Wielkopolski.

Baterie i akumulatory

Zbiórka w placówkach oświatowych i urzędzie:
1. Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720
Koźmin Wielkopolski.
2. Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Glinki11, 63-720
Koźmin Wielkopolski.
3. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Klasztorna 29, 63-720
Koźmin Wielkopolski.
4. Szkoła Podstawowa w Borzęcicach, Borzęcice 136,
63-720 Koźmin Wielkopolski
5. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, Stara Obra ul.
Szkolna 6, 63-720 Koźmin Wielkopolski
6. Szkoła Podstawowa w Mokronosie, Mokronos 4 ,
63-720 Koźmin Wielkopolski
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach ,
Borzęciczki 9, 63-720 Koźmin Wlkp.
8.Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy, ul. Kopernika
1, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
9. Przedszkole „Parkowe Skrzaty” w Koźminie Wlkp.,

ul. Zamkowa 2a, 63-720 Koźmin Wlkp.
Szczegółowy harmonogram z podaniem terminów zbiórki oraz wyszczególnieniem jakie
odpady naleŜy wrzucać a jakie nie naleŜy wrzucać do poszczególnych pojemników/worków
otrzymają mieszkańcy po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze firmy odbierającej odpady
komunalne z terenu gminy (nastąpi to w drugiej połowie czerwca).

