OCZYŚĆ SWOJE OTOCZENIE
Oddaj niebezpieczne odpady do
W każdą sobotę
w innej dzielnicy

Sprawdź
w harmonogramie
kiedy u Ciebie
zbieranie

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Kielcach
ul. Mielczarskiego 51

Odwieziemy bezpiecznie NIEBEZPIECZNE odpady

Co zbieramy:
OPAKOWANIA PO:

ŚWIETLÓWKI
ŻARÓWKI RTĘCIOWE
TERMOMETRY RTĘCIOWE

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN,
ŚRODKACH OWADOBÓJCZYCH,
FARBACH I LAKIERACH

ZUŻYTE BATERIE
AKUMULATORY

PRZETERMINOWANE LEKI

POZOSTAŁOŚCI DOMOWYCH

ODPADY ZAWIERAJĄCE OLEJE
ŚRODKI KONSERWACJI,
PODŁOŻA, FILTRY OLEJOWE

ŚRODKÓW UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI

POJEMNIKI PO AEROZOLACH
Regul amin „O DRZ UTOWOZ U”
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Przed przyniesieniem odpadów do „ODRZUTOWOZU” należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem
„ODRZUTOWÓZ” przeznaczony jest do zbiórki komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym:
świetlówek, żarówek rtęciowych, termometrów rtęciowych, zużytych baterii i akumulatorów, detergentów
zawierających substancje niebezpieczne, pojemników po aerozolach, opakowań po środkach ochrony
roślin (I i II klasy toksyczności), środkach owadobójczych, farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów
oraz środków do konserwacji i ochrony drewna, przeterminowanych leków, odpadów zawierających oleje
( ltrów olejowych, smarów technicznych, wosków, środków konserwacji podłoża)
Zbiórka prowadzona jest bezpłatnie.
Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców miasta Kielce.
Mieszkaniec przekazujący odpad powinien okazać dokument stwierdzający miejsce jego zamieszkania.
Zbiórce podlegają wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym
„ODRZUTOWÓZ” kursuje w soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

informacje na

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Harmonogram określa adresy oraz czas postoju „ODRZUTOWOZU” i dostępny jest w formie ulotek
informacyjnych oraz na stronie internetowej www.pgo.kielce.pl
Odpady powinny posiadać czytelną etykietę umożliwiającą ich ident kację.
Odpady powinny być zapakowane w szczelne, nieuszkodzone opakowania.
Do „ODRZUTOWOZU” nie zostaną przyjęte: odpady zawierające azbest, odpady w ilościach
i rodzajach wskazujących na to, że nie pochodzą z gospodarstwa domowego, tylko z działalności
gospodarczej, odpady nie posiadające etykiet umożliwiających ich ident kację, odpady
w opakowaniach nieszczelnych lub uszkodzonych, odpady spoza listy odpadów wymienionych
w pkt. 2. Regulaminu, odpady inne niż niebezpieczne
Pracownik obsługujący „ODRZUTOWÓZ” ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to
sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
Właścicielem „ODRZUTOWOZU” oraz obsługującym zbiórkę jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach

www.pgo.kielce.pl

