Zasady selektywnej zbiórki odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych
Plastik i metal – odbieramy:
-zgniecione i puste butelki po napojach i chemii
gospodarczej, plastikowe i metalowe nakrętki,
-aluminiowe puszki po napojach, drobny metal,
-wypłukane kartony po mleku i napojach,
-torebki, folie, worki, reklamówki, folie spożywcze,
koszyczki po owocach
Plastik i metal – nie odbieramy:
-butelek i pojemników z zawartością,
-opakowań po lekach, wyrobach garmażeryjnych, olejach
spożywczych i silnikowych,
-części samochodowych, mebli i ich części,
-jednorazowych naczyń, styropianu,
-sprzętu AGD i zabawek zasilanych elektrycznie.

Papier- odbieramy:
-papier piśmienny, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe,
-ulotki, katalogi, zeszyty, książki, opakowania tekturowe,
-kartony, tekturę falistą, torby i worki papierowe.

Szkło- odbieramy:
-butelki ze szkła po napojach,
-słoiki ze szkła (bez nakrętek, zacisków a także
gumowych uszczelek).

Papier – nie odbieramy
- samokopiującego, kalki,
-zatłuszczonego papieru po tłuszczach lub margarynach,
-papieru woskowanego,
-tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie,
-kartonów po mleku i napojach,
-pieluch jednorazowych i podpasek, ubrań.

Szkło - nie odbieramy:
-okiennego, szkła zbrojonego ,szkła żaroodpornego,
-fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu,
kieliszków,
-luster, kineskopów, szyb samochodowych,
-świetlówek, żarówek, termometrów.

Punkty przyjmowania odpadów funkcjonujące w Gminie Janikowo
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Kasprowicza 57 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10 00- 1600 w soboty od godz. 8 00 - 12 00
Punkt przyjmuje posegregowane odpady komunalne oraz inne odpady z przeznaczeniem do ponownego użytku, a także odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z
gospodarstw domowych, których nie można wrzucać do wspólnego pojemnika, ale przekazywać osobno.
Do odpadów tych zaliczamy:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( można też zwracać w punktach sprzedaży RTV),
- termometry rtęciowe, świetlówki i żarówki energooszczędne,
- zużyty olej silnikowy i filtry olejowe, baterie i akumulatory
- stare farby i rozpuszczalniki,
- opony od pojazdów o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony (4 opony z jednej nieruchomości na rok),
- odpady wielkogabarytowe (stare meble ), opróżnione z zawartości
- posegregowany gruz z drobnych remontów w ilości do 1 m3 na rok

Punktu Przyjmowania Odpadów Zielonych ul. Topolowa 1 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 800- 1400 w soboty od godz. 8 00 - 12 00
Odpady biodegradowalne i zielone - odbieramy
-resztki roślinne, chwasty, rośliny doniczkowe, zwiędnięte kwiaty;
-odpady kuchenne (obierki, zepsute owoce i warzywa,
-popiół drzewny, skorupki jaj, liście, skoszoną trawę,
-papier niezadrukowany, zmiotki, fusy, darń,
-drobne lub rozdrobnione gałęzie

Odpady biodegradowwalne i zielone– nie odbieramy:
-mięsa, kości, roślin prażonych chorobami oraz materiału
niedostatecznie rozdrobnionego,

Jednocześnie zachęcamy do kompostowania odpadów biodegradowalnych i zielonych na
własnych działkach

Szczegółowe informacje na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - tel. (052) 3514449 wew. 952 lub 954

