INFORMACJA DOTYCZĄCA POJEMNIKÓW
NA ODPADY KOMUNALNE ORAZ WARUNKI
ICH ODBIORU Z NIERUCHOMOŚCI
W
związku
z
obowiązującą
od
2013r.
znowelizowaną
ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypominamy, że każdy właściciel
nieruchomości ma obowiązek wyposażyć posesję w odpowiedni pojemnik
na odpady komunalne.
Odpady komunalne zmieszane pozostawione w workach lub jako
dostawki obok kosza i na koszu nie zostaną odebrane!!!!
Właściciel nieruchomości musi zabezpieczyć sobie taki pojemnik lub pojemniki,
aby odpady wyprodukowane na danej posesji mieściły się bez konieczności
dostawiania dodatkowych worków.
Liczba pojemników odbieranych z posesji mieszkańców jest
NIEOGRANICZONA!!!!
Odpady segregowane muszą znajdować się w przeźroczystych
workach w kolorach: worek zielony - szkło, worek niebieski - papier,
worek żółty - plastik, worek różowy - metal, worek bezbarwny z napisem
POPIÓŁ – popiół z palenisk domowych.
Zwracamy się również z prośbą, aby w dniu odbioru odpadów pojemniki
i worki z odpadami segregowanymi wystawione były przed bramę wjazdową,
bezpośrednio w bramie lub ewentualnie za otwartą bramą w miejscu gdzie będzie
do niego łatwy dostęp bez konieczności wchodzenia w głąb posesji. Taka lokalizacja
pojemnika usprawni odbieranie odpadów przez firmę wywozową.
POJEMNIKI STOJĄCE W GŁĘBI POSESJI LUB ZA ZAMKNIĘTYMI
W związku z powyższym przedstawiamy WZÓR POJEMNIKA odpowiadający
normom, dostosowany do odbioru przez system załadowczo – wyładowczy
samochodu odbierającego odpady.
Informujemy również, że w przypadku
gdy nieprawidłowy pojemnik został
zakupiony nie będzie on odebrany z
oczywistych względów takich jak brak
odpowiednich
zaczepów
umożliwiających wrzucenie odpadów
do bębna śmieciarki.
WZÓR DOSTOSOWANEGO
POJEMNIKA NA ODPADY
KOMUNALNE
POJEMNIK DWUKOŁOWY
MGB - 120 LITRÓW

Opis produktu
Pojemnik o pojemności 120 litrów przeznaczony jest do zbiórki odpadów
komunalnych i surowców wtórnych. Wykonany z PEHD – polietylenu
niskociśnieniowego wysokiej gęstości co zapewnia wysoką jakość. Zastosowane
barwniki nie zawierają kadmu i ołowiu. Pojemniki są odporne na promieniowanie
UV - zachowują pierwotną barwę przez cały okres użytkowania (nie odbarwiają
się). Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów pojemniki są odporne na
uszkodzenia mechaniczne oraz na chemikalia.
Pojemniki są odporne na
temperaturę do 80 stopni C jak również na niskie temperatury. Pojemnik
wyposażony w gumowe koła osadzone na stalowej ośce, jego ciężar to zaledwie 11,3
kg.
POJEMNIKI POSIADAJĄ ATEST HIGIENICZNY PZH ORAZ
SĄ PRODUKOWANE ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ PN-EN 84-1:2005.
Pojemniki metalowe zaprezentowane obok
typu SM- 110 są również dostosowane do
odbioru przez specjalistyczny sprzęt.

