Odpady - HARMONOGRAM WYWOZU NA 2021 ROK
HARMONOGRAM WYWOZU
JAK SEGREGOWAĆ ?

Wskazówki dotyczące popiołu.
Wysegregowany popiół należy gromadzić luzem w oddzielnym pojemniku, który
powinien być wystawiony do godz. 6.00 przed posesję w dniu odbioru popiołu (w
w/w terminach)
WAŻNE:
wysegregowany popiół należy gromadzić luzem, jedynie w typowych pojemnikach,
które są przystosowane do obsługi przez śmieciarki. Pojemniki powinny posiadać
uchwyty umożliwiające podniesienie oraz być pojemności nie większej niż 120 l. W
przypadku niezastosowania się do powyższych wymogów popiół nie zostanie
odebrany.
Zanieczyszczony popiół, tj. zmieszany z innymi odpadami lub zgromadzony w
workach nie będzie odbierany.
Odbiór popiołu odbywa się, zgodnie z harmonogramem tylko od wnioskodawców.
Popiół nie zostanie odebrany od osób, które nie złożyły wniosku.
Chęć odbioru popiołu z nieruchomości należy zgłosić mailowo na
adres gmina@gietrzwald.pl lub dostarczyć do skrzynki podawczej znajdującej się
przed Urzędem
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem 89 524 19 26.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) to miejsce, do
którego mieszkaniec Gminy Gietrzwałd może dostarczyć, we własnym zakresie,
wytwarzane przez siebie, selektywnie zbierane odpady komunalne.
PSZOK mieści się w miejscowości Gietrzwałd ul. Łąkowa 1.

PSZOK czynny jest:
Wtorek 14.00 – 17.00

Czwartek 10.00 – 13.00
Pierwsza sobota miesiąca 10.00 – 12.00

Mieszkaniec nieodpłatnie może dostarczyć:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki
gazowe lub elektryczne, mikrofalówki, telewizory, komputery drukarki, klawiatury,
telefony stacjonarne i komórkowe kalkulatory, odtwarzacze MP3, CD, DVD, żelazka,
tostery, miksery, zabawki elektryczne i elektroniczne;
• zużyte opony (samochodowe, motocyklowe, rowerowe) - LIMIT 4 opony na rok na
gospodarstwo domowe;
• odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie) - LIMIT 4 worki jednorazowo z
gospodarstwa domowego;
• odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - LIMIT 1,5 m 3 na rok na
gospodarstwo domowe: gruz betonowy i ceglany, usunięte panele, tapety, okleiny,
wanny, brodziki, umywalki, wc, okna, drzwi, rury, styropian budowlany i po
sprzęcie AGD;
• odpady wielkogabarytowe: meble (szafy, komody, stoły, krzesła, sofy), dywany,
rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce;
• tworzywa sztuczne i metale;
• papiery;
• szkło kolorowe;
• tekstylia
• odpady zawierające rtęć
• zużyte baterie – możemy dostarczyć również do pojemników zlokalizowanych w
Urzędzie Gminy, szkołach, sklepach oraz Ośrodkach Kultury
• przeterminowane leki - możemy dostarczyć również do pojemnika
zlokalizowanego w Aptece przy ul. Olsztyńskiej 11 w Gietrzwałdzie

Na PSZOKU nie będą przyjmowane:
• opony rolnicze
• części samochodowe (np. szyby samochodowe, zderzaki, reﬂektory, gumy,
uszczelki)
• odpady zawierające azbest.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku przekroczenia limitu lub posiadania
większej ilości odpadów budowlanych właściciele nieruchomości powinni na własny
koszt zamówić niezależny kontener w ﬁrmie REMONDIS (tel. 89-544-98-44) lub
ﬁrmie pokrewnej, w celu gromadzenia odpadów budowlano-remontowych i
rozbiórkowych.

