INFORMACJA WÓJTA GMINY ZBICZNO O
FUNKCJONUJĄCYM PUNKCIE SELEKTYWNYM ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Informacja dotyczy odpadów nie ujętych w harmonogramie wywozu śmieci. Wójt Gminy Zbiczno
informuje o możliwości składowania odpadów do punktu selektywnie zbierającego odpady komunalne
funkcjonującego dla mieszkańców gminy w miejscowości Niedźwiedź, gmina Dębowa Łąka, tel. 056 687 91
67 na podstawie umowy nr GKB.272.6.2015. Poniższe zestawienie przedstawia możliwości przekazania
odpadów:

WYKAZ PRZYJMOWANYCH SELEKTYWNIE ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
1. przeterminowane leki (kod 20 01 32) → wyznaczone apteki lub bezpośrednio w PSZOK-u
2. baterie i akumulatory (kod 20 01 33, 20 01 34) →wskazane budynki publiczne lub
bezpośrednio w PSZOK-u
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznych (kod 20 01 36) → dwa razy w roku w formie
mobilnego PSZOK-u lub bezpośrednio w PSZOK-u bądź bezpośrednio z nieruchomości po
uprzednim kontakcie pod nr tel. 56 68 822 58, mail tt@e-ekosystem.pl określając rodzaj
odpadu i ilość
4. meble i odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) → dwa razy w roku w formie „wystawek”, w
formie mobilnego PSZOK-u, lub bezpośrednio w PSZOK-u bądź bezpośrednio z
nieruchomości po uprzednim kontakcie pod nr tel. 56 68 822 58, mail tt@e-ekosystem.pl
określając rodzaj odpadu i ilość
5. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie
wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót o
kodach odpadu → w formie mobilnego PSZOK-u lub bezpośrednio w PSZOK-u
 (17 01 01) - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 (17 01 02) - Gruz ceglany
 (17 01 03) - Odpady innych materiałów ceramicznych
 (17 01 07) - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
 (17 01 80) - tynki, 17 02 01 - Drewno
 (17 03 80) - Odpadowa papa
6. chemikalia i zużyte opony o kodach odpadu→ bezpośrednio w PSZOK-u
 (16 01 03) - Zużyte opony
 (16 05) - Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
7. tekstylia i odzież o kodach odpadu→ bezpośrednio w PSZOK-u
 (20 01 10) - odzież
 (20 01 11) - tekstylia
Uwaga:
1. W przypadku posiadania gruzu ceglanego lub odpadu betonu oraz
gruzu betonowego z rozbiórek i remontów istnieje możliwość
przekazania go gminie, po uprzednim kontakcie z Zakładem Usług
Komunalnych w Zbicznie tel. 56 49 393 33. Gruz poddawany jest
kruszeniu i przeznaczany na naprawę dróg gminnych.

2. W związku z pismem od Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przypominamy rolnikom o
obowiązku zwracania opakowań po środkach ochrony roślin do sklepów. Każde inne postępowanie
z odpadami po środkach ochrony roślin skalsyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie
prawa i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich
przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób
odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania
powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi, że postąpili z
opakowaniami w sposób zgodny z prawem.
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