Nowe zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi w Bydgoszczy od 1 lipca 2013r.
Wprowadzone znowelizowan¹ ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach uchwalon¹ 1 lipca 2011r.

Segreguj¹c odpady, p³acisz ni¿sz¹ stawkê op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW
ODPOWIEDNICH KOLORÓW ?
PAPIER, METAL I TWORZYWA SZTUCZNE:

¯Ó£TY

Segregujesz Zyskujesz!

co 28 dni*

plastikowe butelki po napojach,
i œrodkach czystoœci;
opakowania po kosmetykach;
foliowe torebki;
plastikowe opakowania po ¿ywnoœci (jogurtach,
serkach, kefirach, margarynach, oleju);
gazety, ksi¹¿ki, katalogi, zeszyty;
puszki po konserwach i napojach, opakowania
z metali kolorowych, metalowe przedmioty;
nakrêtki, kapsle, kartony po mleku,
napojach, sokach;
styropian opakowaniowy (tacki, kubki).

NIE WRZUCAMY:
opakowañ po olejach silnikowych i smarach;
puszek po farbach, baterii;
opakowañ po aerozolach, lekach;
pieluszek jednorazowych;
opakowañ po œrodkach
chwasto- czy owadobójczych;
sprzêtu AGD.

SZK£O:
butelki i s³oiki szklane po napojach i ¿ywnoœci,
szklane opakowania po kosmetykach.

52 58 58 000;
801 055 404.

ZIELONY

Wiêcej informacji
na temat nowego
systemu odbioru
odpadów
komunalnych mo¿na
uzyskaæ pod
numerami telefonu:

NIE WRZUCAMY:

co 28 dni*

szk³a okiennego;
porcelany, ceramiki i doniczek;
¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych
i rtêciowych, reflektorów, izolatorów;
zastawy sto³owej, szk³a okularowego,
szk³a ¿aroodpornego;
ekranów i lamp telewizyjnych;
luster, szyb samochodowych.

UWAGA! Odpady opakowaniowe wrzucamy bez zawartoœci.
Nie musisz ich myæ i zrywaæ etykiet!

BR¥ZOWY

ODPADY ZIELONE:
skoszon¹ trawê, liœcie, drobne ga³êzie, trociny.

NIE WRZUCAMY:
resztek ¿ywnoœci, przeterminowanej ¿ywnoœci, obierek z owoców
i warzyw, skorupek jaj oraz fusów po kawie i herbacie.

SZARY LUB INNY

w sezonie

zabudowa:
- jednorodzinna co 14 dni
- wielorodzinna co 7 dni

ODPADY ZMIESZANE:
pozosta³e odpady (w tym: resztki kuchenne, pieluszki jednorazowe,
zanieczyszczony papier, porcelanê, ceramikê i tekstylia).

NIE WRZUCAMY:
baterii, œwietlówek, leków i odpadów wielkogabarytowych.

raz na miesi¹c

odpady budowlane
i rozbiórkowe:
1m3 raz na rok na
gospodarstwo domowe

Do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przyjmowane bêd¹:
odpady zielone;
chemikalia powstaj¹ce w gospodarstwach domowych;
zu¿yte baterie i akumulatory;
zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny;
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
odpady budowlane i rozbiórkowe;
opony pochodz¹ce z pojazdów o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5 tony z gospodarstw domowych.

W zamian za op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto:
wyposa¿y nieruchomoœci w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych;
zapewni utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
odbierze wytworzone odpady komunalne;
zapewni odbiór odpadów problemowych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
* W przypadku nieruchomoœci zamieszka³ych, na których nie ma mo¿liwoœci ustawienia pojemników b¹dŸ
gromadzenia worków o odpowiedniej pojemnoœci, istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszania czêstotliwoœci odbioru
odpadów (bez koniecznoœci ponoszenia dodatkowych op³at).

www.odpady.czystabydgoszcz.pl
Infolinia: 52 58 58 000, 801 055 404

