Zasady

SZKŁO

PAPIER

segregacji odpadów

BIOODPADY

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

ZMIESZANE

Wrzucamy

Wrzucamy

Wrzucamy

Wrzucamy

Wrzucamy

● Butelki i słoiki po
napojach
i żywności
(w tym butelki po napojach
alkoholowych
i olejach
roślinnych)
● Szklane opakowania
po kosmetykach (jeżeli nie
są wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców)

● Opakowania z papieru
i tektury
● Gazety, czasopisma
i ulotki
● Zeszyty
● Papier biurowy

● Odpadki warzywne
i owocowe
● Pozostałości jedzenia
z owoców i warzyw
● Gałęzie drzew i krzewów
● Skoszona trawa, liście,
kwiaty
● Trociny kora drzew

● Butelki plastikowe
●Nakrętki, kapsle i zakrętki
od
słoików
● Plastikowe opakowania, torebki worki
foliowe
● Kartony po mleku/ sokach
● Puszki po żywności
● Folię aluminiową
● Opakowania po środkach czystości,
kosmetykach

● Wszystko, czego nie
można wyrzucić
do pozostałych
pojemników a co nie
jest odpadem
niebezpiecznym

UWAGA: Zwracamy się do mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji i oddawania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi. W związku z wprowadzonym
ustawowym obowiązkiem segregacji odpadów informujemy, że w przypadku braku segregacji przez właściciela nieruchomości, przedsiębiorstwo przekaże informację na ten
temat do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowiącej dwukrotność opłaty podstawowej.
Wystawianie odpadów komunalnych do godz. 7:00. W okresie zimowym, pojemniki nie mogą być zamarznięte ponieważ grozi to uszkodzeniem pojemnika i niecałkowitym jego
opróżnieniem. Waga worków z odpadami nie powinna przekraczać 25kg.
Odpady BIO mogą wystawiać mieszkańcy, którzy nie deklarowali kompostowania, deklarację są na bieżąco weryfikowane.
W zabudowie wielorodzinnej,(wielolokalowej ) odpady ulegające biodegradacji oraz zmieszane odpady komunalne odbierane będą 1x tydzień, a tworzywa sztuczne
oraz szkło 2 razy w miesiącu.
Informacje w sprawie wywozu odpadów w MPK w Koniecpolu Sp. z o. o. ul Zachodnia 30/40 w godz. od 7:00 do 15:00 pod nr tel. Kierownik 697 470 370, 517 583 720,
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych-783 900 099 – ul. Słowackiego, czynny poniedziałek-piątek 7-15
Księgowość:ksiegowosc@mpk.koniecpol.pl Wodociągi:wodociagi@mpk.koniecpol.pl +48 34 3540410, - zgłaszanie awarii wod-kan na sieci: 533 898 745
NIP:9492193190 REGON: 243115077 BDO- 000015681 konta bankowe (BS Włoszczowa): 44 8276 0003 2000 0021 0311 0001
Usługi asenizacyjne- +48 34 3540410, 531749169

