


WAŻNE:
Przypominamy również: 
-  odpady BIO gromadź  LUZEM w pojemniku (nie  wyrzucaj  odpadów w workach czy  torbach).  Odbierane będą tylko odpady
gromadzone w pojemniku;
- od właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi z tego tytułu nie będą odbierane
odpady biodegradowalne. Odpady te powinny być w całości gromadzone we własnym kompostowniku;
- odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i wagę nie mogą zostać wrzucone do standardowych
pojemników.  Wywóz  śmieci  wielkogabarytowych  wymaga  osobnego  transportu.  Do  tej  grupy  zalicza  się  przede  wszystkim
wszelkiego  rodzaju  umeblowanie  -  łóżka,  kanapy,  sofy,  fotele,  stoły,  komody,  biurka,  szafki,  meble  ogrodowe,  materace.
Natomiast  odpadami  wielkogabarytowymi  nie  są  odpady  budowlane pochodzące  m.in.  z  remontu,  demontażu,  rozbiórki  czy
przebudowy;
-  odpady rozbiórkowe, budowlane to m.in.  gruz,  glazura,  okna i  drzwi,  panele,  umywalki, muszle klozetowe,  wanny, brodziki,
kabiny prysznicowe – te odpady oddajemy do PSZOKu;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to m.in.  zużyty sprzęt RTV - telewizory, radia,  zużyty sprzęt AGD - czajniki,
ekspresy, piekarniki, kuchenki mikrofalowe, lodówki, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe;
- zużyte opony to opony wyłącznie od rowerów, motorowerów, motocykli, samochodów osobowych bez felg.

Zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  mobilna  zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych opon na terenie gminy Byczyna w 2022 r.  odbędzie się 3 razy w roku w okresie  wiosennym
(marzec), letnim (lipiec) oraz zimowym (listopad). Harmonogram odbioru dostępny jest na stronie internetowej www.byczyna.pl 

Na terenie  naszej  gminy  działa  Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych,  zwany PSZOK,  gdzie  przyjmowane  są
odpady w sposób ciągły. 
Nasz lokalny PSZOK znajduje się w Polanowicach – przy Centrum Integracji Społecznej. Godziny otwarcia PSZOKu:

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30
 w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00

Do PSZOKu możesz oddać:
zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  zużyte  opony  wyłącznie  od  rowerów,  motorowerów,  motocykli,  samochodów
osobowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpadowa papa, styropian budowlany,
odpady niebezpieczne (chemikalia, opakowania po chemikaliach, zużyte oleje), odpady z iniekcji domowych, świetlówki i żarówki,
szkło, tw. sztuczne i metale, odzież i tekstylia, papier, odpady biodegradowalne – tylko odpady zielone.

ISTOTNE: Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane!!

W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeterminowane leki można oddać do:
- APTEKI „W RATUSZU” S.C. Mirosława Zaklika, Maciej Zaklika, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna,
- APTEKI PRYWATNA, Andrzej Tarnowski, ul. Kościelna 2, 46-220 Byczyna,
- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” s.c., ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna.

W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zużyte baterie można oddać do:
- Urzędu Miejskiego w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna,
- Placówek oświatowych na terenie Gminy Byczyna,
- Punktów handlowych.

http://www.byczyna.pl/

