EKO-REGION
gospodarka odpadami

97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, www.eko-region.pl
e-mail: sekretariat@eko-region.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - 2019
1. "EKO-REGION" sp. z o.o. odbiera odpady komunalne na podstawie umowy
zawartej z gminą w ramach zamówienia publicznego z uwzględnieniem:
- przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- przepisów ustawy o odpadach,
- zasad określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,
- zasad określonych w podjętych przez gminę uchwałach.
2. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki
niezbędne do ich utrzymania.
3. Zasady, terminy oraz wysokość opłat za odbiór odpadów od właścicieli
nieruchomości ustala i pobiera gmina.
4. Najistotniejsze informacje dotyczące odbioru odpadów można uzyskać
na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Uwaga
1. Pracownicy EKO-REGION odbierający odpady
nie mają prawa wstępu na posesje.
2. W dniu odbioru odpadów pojemniki należy
wystawić przed posesję, do drogi publicznej
oraz umożliwić dostęp do pojemników
znajdujących się w pergolach.
3. Odpady segregowane wg rodzajów posiadanych
przez Państwa pojemników są odbierane
odrębnym transportem i podlegają dalszej
segregacji w celu poddania
ich recyklingowi.

Zrealizowano w ramach projektu „Kultura Segregacji”
prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.
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Gmina Bełchatów

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAĆ: butelki po napojach (zgniecione), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
(np. karton po mleku, sokach), plastikowe np. torby, worki, reklamówki i inne folie - niezabrudzone, metale kolorowe
(np. puszki po napojach i konserwach), folie aluminiową (niezabrudzoną).
NIE WRZUCAĆ: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych, części
samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, pojemników po farbach i lakierach, tworzyw piankowych, gum,
silikonów, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD.
PAPIER
WRZUCAĆ: opakowania z papieru, tektury, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, torebki
i worki papierowe, papier pakowy, zadrukowane kartki.
NIE WRZUCAĆ: papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego, papieru lakierowanego i powleczonego folią,
kartonu po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, zużytych ręczników kuchennych i chusteczek
higienicznych, tapet, ubrań, papierowych worków (np. po cemencie, nawozach i innych materiałach budowlanych).
SZKŁO
WRZUCAĆ: czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania szklane bez zawartości.
NIE WRZUCAĆ: szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb (np. samochodowych
i okiennych), termometrów, stłuczki szklanej, ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów.
BIO
WRZUCAĆ: odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.), drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną trawę i liście, trociny
i korę drzew, resztki jedzenia (bez mięs).
NIE WRZUCAĆ: kości zwierząt, resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.
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