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Odpady typu: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem, który dostarczy odbiorca odpadów. 
W związku z powyższym dostaniesz od nas: 

-  
  

Pamiętaj !!! 
nie możesz wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane odpadów wymienionych w pkt. 1-5 oraz :  
   - odpady zielone, 
   - meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
   - zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
   - zużyte baterie i akumulatory, 
   - odpady budowlane i rozbiórkowe, 
   - przeterminowane leki i chemikalia, 
   - zużyte opony i inne wyroby gumowe, 
   - świetlówki  

NA CZYM POLEGA NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW ?

 
Odpady zmieszane: 

 
zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem, który dostarczy odbiorca odpadów. 

 
Pamiętaj !!! 
Odpadów typu:  
   - odpady zielone,                                                                                          - meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 
   - zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,                                              - zużyte baterie i akumulatory, 
   - odpady budowlane i rozbiórkowe,                                                          - przeterminowane leki i chemikalia,

 
   - zużyte opony i inne wyroby gumowe,                                                    - świetlówki 

nie możesz wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, masz obowiązek dostarczyć je do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , gdzie zostaną odebrane od Ciebie NIEODPŁATNIE !!! 

1.   
 

2.  
 

 

4

3. 

.  papier  (gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, książki, torebki i worki papierowe, papier pakowy np. 
szary papier do pakowania, papier na opakowanie prezentów, tekturę i kartony, ścinki drukarskie),

 
5.  szkło opakowaniowe (opakowania po żywności, butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, opakowania po kosmetykach, 

inne opakowania szklane), 

6.  odpady zmieszane (odpady nie nadające się do odzysku bądź recyklingu)   

te odpady masz obowiązek dostarczyć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną odebrane od 
Ciebie nieodpłatnie 

metale i tworzywa sztuczne (puste butelki po napojach np. typu PET, PE, opakowania wielomateriałowe po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej, po kosmetykach, środkach czystości, opakowania po żywności, zakrętki, plastikowe
folie i torebki.), metale - drobny złom (puszki po konserwach, napojach, sokach itp., drobny złom żelazny np. nakrętki,
kapsle itp., drobny złom metali kolorowych i aluminium),

odpady ulegające biodegradacji (gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki
jedzenia, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

NA CZYM POLEGA NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW ?

popiół z palenisk domowych

Od 1 lipca 2017 r zmieniają sie zasady zbiórki odpadów selektywnych dochodzi odbiór
odpadów biodegradowalnych. Zasady określone są poniżej. 

Nieselektywna zbiórka odpadów polega na gromadzeniu w jednym
pojemniku wszystkich odpadów komunalnych powstających 
w gospodarstwie domowym.

Adres PGKiM
ul. gen. Sulika 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

worki na odpady wymienione w pkt. od 1 do 5 (w przypadku zabudowy wielorodzinnej będą to pojemniki)


