
Zasady segregacji odpadów od stycznia 2021

Opłaty za gospodarowanie odpadami 2021 roku wynoszą miesięcznie: 33 zł – od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, z obowiązkiem 
zbierania odpadów w sposób selektywny  np. 4 mieszkańców x 33 zł = 132 zł, 27 zł – opłata od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości  
na której mieszkańcy kompostują swoje bioodpady, oraz roczna opłata: 169,30 – działek letniskowych. Terminy płatności: Do 28 dnia każdego 
miesiąca w którym następuje odbiór oraz 28 grudnia dla działek letniskowych. Numery kont bankowych pozostają niezmienne.

Wywozy realizowane są od godziny 6.00! Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru. Pracownicy firmy BYŚ nie mają prawa wchodzić na posesję. 
Odpady mogą zostać nieodebrane jeśli dostęp do posesji będzie utrudniony lub niemożliwy np. zastawiony lub nieodśnieżony podjazd.  
Numer telefonu: 22 722 86 24.

Tworzywa sztuczne, metale i opakowania
-  butelki typu PET, opakowania z tworzyw sztucznych 

(po szamponach, płynach, jogurtach);
- folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe;
- art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych;
- opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, folia aluminiowa);
- opakowania Tetra Pak (kartony po napojach i mleku).

Papier
- opakowania papierowe, tekturę, kartony;
- gazety książki, magazyny kolorowe, katalogi, ulotki, zeszyty.

Szkło
- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
- butelki po napojach alkoholowych
- szklane opakowania po kosmetykach.

Odpady biodegradowalne, kuchenne
Wrzucamy:
-  odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, skorupki  

jaj, fusy po kawie i herbacie;
- zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe
Nie wrzucamy:
- mięsa, kości, tłuszczów zwierzęcych

Odpady biodegradowalne, ogrodowe
Wrzucamy:
-  skoszoną trawę, liście, chwasty, drobne gałęzie.
Nie wrzucamy:
- ziemi, darniny.
Większe gałęzie - max. 150 cm długości - muszą być powiązane 
w trwałe sopki o obwodzie max. 100 cm i ułożone obok worków.
Bez bioodpadów kuchennych.

Odpady zmieszane
Wrzucamy:
-  wszystkie pozostałę odpady po wysegregowaniu (tzw. odpady mokre);
- tekstylia, stare ubrania.
Nie wrzucamy:
- gorącego popiołu i szlaki;
- odpadów zielonych;
- odpadów remontowych i budowlanych;
- odpadów, które podlegają segregacji.
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