
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Waganiec (wszystkie miejscowości)
w miesiącach maj i czerwiec 2017 r.

Odpady mokre:
"odpady kuchenne, resztki i obierki  owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki po jajkach i orzechach,
odpady tytoniowe (np.  niedopałki  papierosów,  popiół  papierosowy),  rośliny i  ziemia kwiatowa,  zużyte  ręczniki
papierowe,  zużyte  chusteczki  higieniczne,  mokry  papier  i  karton,  mokre  i brudne  torebki  papierowe,  zużyte
jednorazowe worki do odkurzaczy, pozostałości po domowej  „hodowli” zwierząt, trociny, skoszona trawa, liście,
pocięte gałęzie."

Odpady suche:
"papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach – tzw. PET,
opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii  gospodarczej),  odpady wielomateriałowe (np. kartoniki  po
sokach, kartony po mleku), metal, butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach,
szkło ozdobne (np. kryształy), fajans, guma, skóra, tekstylia, drobne elementy drewniane, pieluchy jednorazowe
i inne środki higieny osobistej."

Informacja dla  mieszkańców Gminy Waganiec

Informuje się mieszkańców Gminy Waganiec, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy
Przedsiębiorstwem  Użyteczności  Publicznej  „EKOSKŁAD”  Sp.  z  o.o.  w Służewie,
a Urzędem Gminy Waganiec dotyczącą odbioru odpadów komunalnych:

„pojemniki/worki  na  odpady  powinny  być  ustawione  na  terenie
nieruchomości  w miejscu  widocznym,  dostępnym  dla  podmiotu
uprawnionego do odbioru odpadów bez konieczności otwierania wejścia na
teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, pojemniki/worki na
odpady powinny być wystawione w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem,
przed wejściem/wjazdem na teren nieruchomości”.
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odbiór odpadów zmieszanych, mokrych i popiołu

odbiór odpadów suchych


