
INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE MURÓW

ODPADY  ZMIESZANE: (pojemnik)  –  odbiór  co  2  lub  co  4  tygodnie  w  zależności  od  liczby  osób
zamieszkujących posesję

MAKULATURA: (worek niebieski)- odbiór 1 raz w miesiącu

 kartony, pudełka kartonowe
 gazety, katalogi, zeszyty, książki
 torebki papierowe

SZKŁO: (worek zielony)- odbiór 1 raz w miesiącu

 opakowania ze szkła kolorowego i bezbarwnego (słoiki, butelki)

TWORZYWA SZTUCZNE: (worek żółty)- odbiór 1 raz w miesiącu

 butelki plastikowe (w szczególności typu PET)
 folie opakunkowe, torebki foliowe, reklamówki
 puszki aluminiowe
 opakowania po produktach spożywczych (margarynie, jogurtach, kefirach, mleku)

BIO: (pojemnik lub worek brązowy biodegradowalny) dla właścicieli nieruchomości nie posiadających
przydomowych kompostowników – odbiór w okresie od grudnia do kwietnia z częstotliwością raz na 4
tygodnie, od maja do listopada z częstotliwością raz na 2 tygodnie,

 odpady zielone (trawa, liście)
 odpady po kuchenne (resztki pochodzenia roślinnego, fusy po kawie, herbacie, obierki, resztki warzyw

i owoców)

POPIÓŁ: (Uwaga! dodatkowy pojemnik na własność)- odbiór 1 raz na 4 tygodnie od stycznia do kwietnia
oraz od października do grudnia 

 odpad powstały po spaleniu paliwa stałego (węgla lub drewna opałowego)

ODPADY NIEBEZPIECZNE: (mobilny punkt zbiórki) z częstotliwością 1 raz w roku w terminie wiosennym
w miejscowościach Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe (termin zgodnie z harmonogramem)

– przeterminowane leki i chemikalia (w tym m.in. farby i lakiery, opakowania po farbach, zużyty
olej silnikowy oraz opakowania po olejach, itp.),
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV

ODPADY WIELKOGABARYTOWYE: (wystawiane przed nieruchomość w dniu zbiórki) z częstotliwością raz
na pół roku 

 meble tapicerowane, drewniane, krzesła, stoły, szafki, wykładziny, dywany, materace, meble ogrodowe
 zużyte opony od samochodów osobowych w ilości do 4 szt.

ODPADY BUDOWLANE: (mobilny punkt zbiórki) w miejscowościach Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
(termin zgodnie z harmonogramem)

– armatura sanitarna, stolarka budowlana (np. okna, drzwi, muszle toaletowe, umywalki, wanny ) 
     w ilości do 4 szt. na każdego właściciela nieruchomości

– inne odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, płytki ceramiczne, styropian, panele, płoty,
grzejniki) w ilości do 0,12 m3 lub 100 kg na każdego właściciela nieruchomości.


