ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
WORKI ZIELONE
szk³o kolorowe

(SPSZOK) Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

PAPIER

SZK£O
kolorowe

WORKI BIA£E
szk³o bezbarwne

Odpady wielkogabarytowe
SZK£O
bezbarwne

butelki plastikowe PET
metale, opakowanie wielomateria³owe

Wrzucaj:
* butelki plastikowe PET po zgnieceniu,
* opakowania po chemii gospodarczej,
* art. gosp. domowego z tworzyw sztucznych,
* folie, reklamówki i worki foliowe,
PLASTIK
* opakowania wielomateria³owe (m.in.: kartoniki po
sokach i napojach)
* metale (m.in.: puszki, nakrêtki, drobny z³om),
Nie wrzucaj:
* twardego plastiku (np.:wiadra, miski, czêœci samochodowe),
* butelek po olejach, klejach, rozpuszczalnikach,
farbach, œrodkach owado- i chwastobójczych.

* stare meble (m.in.: sto³y, szafy, krzes³a, sofy,)
* dywany, wyk³adziny,
* wózki, chodziki dzieciêce, materace,
* rowery,
* zabawki du¿ych rozmiarów,
* suszarki do ubrañ, walizki,
* meble ogrodowe,
* stary sprzêt sportowy (m.in.: narty, sanki),
* du¿e odpady plastikowe,
* doniczki, skrzynki, wiaderka,
* wanny, umywalki, muszle toaletowe,
* sp³uczki, kabiny prysznicowe,
* drzwi, grzejniki, rolety,
* zu¿yty sprzêt AGD i RTV,
* opony od pojazdów osobowych.

Zbierane bêd¹ tylko
pe³ne worki

Pozosta³e odpady komunalne nie nadaj¹ce siê do segregacji
wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Do SPSZOK mo¿na bezp³atnie oddaæ nastêpuj¹ce selektywnie
zebrane odpady komunalne:
* odpady opakowaniowe (opakowania z papieru i tektury,
z tworzyw sztucznych, drewna, metalu, szk³a,
wielomateria³owe),
* odpady zielone (liœcie, skoszon¹ trawê, drobne ga³êzie),
* zu¿yte opony od pojazdów osobowych,
* zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
* drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale,
* zu¿yte baterie i akumulatory,
* przeterminowane leki,
* chemikalia (np.lakiery, farby, œrodki ochrony roœlin
i ich opakowania),
* odpady wielkogabarytowe,
* odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)*
* Do SPSZOK mo¿na oddaæ niewielkie iloœci odpadów remontowych
i budowlanych tj.odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz
odpadowych materia³ów ceramicznych.

Pamiêtaj, ¿e SPSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od
mieszkañców Miasta i Gminy Pleszew. Jeœli jesteœ przedsiêbiorc¹,
SPSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodz¹cych
z prowadzonej przez Ciebie dzia³alnoœci gospodarczej.
Zarówno transport, za³adunek, jak i roz³adunek le¿y
po stronie mieszkañca.

Godziny pracy SPSZOK:
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 6:00 do 22:00
w soboty w godzinach 6:00 do 14:00

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu:
(62) 580-11-80 lub (62) 580-11-81 - Urz¹d Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami

