
Informacja dla mieszkańców Gminy Mstów
dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Informujemy,  że  od 1 sierpnia  2013r. firma:  Z.O.W i U.N.  EKO-SYSTEM S.J. będzie  odbierała  odpady komunalne z 
nieruchomości na terenie Gminy Mstów 
Opady odbierane będą z częstotliwością co 4 tygodnie – zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

1.Przy zadeklarowaniu segregacji odpadów  właściciel oprócz pojemnika otrzyma  worek do segregacji łącznie papieru, 
tworzywa sztucznego,  szkła,  metalu oraz  worek  do  odpadów biodegradowalnych.  Wykaz  odpadów,  które  można,  a 
których nie wolno  wrzucać do worków przedstawia niżej zamieszczona tabela:

WOLNO WRZUCAĆ

  do  worków przeznaczonych do 
segregacji

Łącznie do 
worka 

ŻÓŁTEGO

 na segregację:

NIE WOLNO WRZUCAĆ

do worków przeznaczonych do segregacji

Papier biurowy, gazety, czasopisma, ulotki, 
książki,  opakowania  tekturowe,  kartony, 
tektura falista. 

Przed  wrzuceniem  należy  usunąć 
metalowe  i  plastikowe  części  oraz 
zgnieść opakowanie.

PAPIER

Papier  samokopiujący  i  woskowy,  rachunki, 
faktury,  kalki,  zatłuszczony  
i brudny papier,  tapety, worki po wapnie, gipsie  i 
cemencie, pieluchy jednorazowe i podpaski, inne 
odpady

Zgniecione  i  puste butelki  po napojach  i 
chemii  gospodarczej  (bez  nakrętek), 
plastikowe nakrętki,  torebki,  folie,  worki, 
reklamówki, kartony po mleku i napojach 
(opakowania  wielomateriałowe), 
np.:aluminiowe  puszki  po  napojach. 
Opakowanie  należy  zgnieść  przed 
wrzuceniem wrzucać bez zawartości. 

TWORZYWA 
SZTUCZNE, 
METAL

butelki  i  pojemniki  z  zawartością,  plastikowe 
zabawki,  strzykawki,  opakowania  po;  lekach, 
olejach  silnikowych  i  spożywczych,  wyrobach 
garmażeryjnych,  styropian  i  inne  odpady 
budowlane i  rozbiórkowe,  części  samochodowe, 
meble i ich części, sprzęt AGD inne odpady.

Butelki i słoiki szklane 

(bez nakrętek i zacisków) 

Wrzucać bez zawartości.

SZKŁO

Szkło  okienne,  zbrojone,  żaroodporne  
i  kryształowe,  fajans,  porcelana,  ceramika, 
doniczki, lustra, kineskopy, świetlówki i żarówki, 
opakowania po lekach, termometry i strzykawki, 
inne odpady

WOLNO WRZUCAĆ

  do  worków  przeznaczonych  do 
segregacji

Worek 
brązowy - 

BIO

NIE WOLNO WRZUCAĆ

do worków przeznaczonych do segregacji

Rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 
liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny, 
kora drzew, owoce i warzywa. Odpady BIO

Kości zwierząt, mięso i padlinę zwierząt, oleje 
jadalne, drewno impregnowane, płyty wiórowe i 

MDF, leki, odchody zwierząt, popiół.

2.Gminny Punkt Selektywnej  Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jaskrowie  -  Oczyszczalnia Ścieków 
czynny będzie wtorek w godz. 10-14-tej i sobota 7-11-tej i tam można przekazać z gospodarstw domowych bezpłatnie (we  
własnym zakresie) -  pozostałe odpady; przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i  akumulatory, zużyty sprzęt  
elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, papier, metal, 
tworzywa  sztuczne,  opakowania  wielomateriałowe,  szkło,  odpady  zielone  z  pielęgnacji  ogrodów,  odpady 
wielkogabarytowe 
Odpady będą przyjęte na PSZOK po okazaniu   dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy (np. dowód 
osobisty,  potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady itp.). 
3.Do pojemnika na odpady zmieszane można wrzucać pozostałe odpady zmieszane nie wymienione w pkt 1 i 2.

Wpłat  należy  dokonywać  na  konto  Urzędu  Gminy  w  kasie  Urzędu  Gminy  lub  przelewem na  rachunek  
bankowy Nr 75 8256 0007 2001 0000 0039 0001- z dopiskiem opłata za śmieci.
Wpłata w kasie Banku Spółdzielczym w Mstowie jest zwolniona od opłaty bankowej.


