Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że od dnia 01.01.2012 roku
wprowadza następujące zmiany w systemie zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych:
► Odpady wielkogabarytowe odbierane będą na zgłoszenie telefoniczne do biura PGK.
Zgłaszający podaje dokładny adres, ilość i rodzaj gabarytów.
Płatność następować będzie gotówką przy odbiorze wg poniższej specyfikacji.
- 2 zł/szt. małogabarytowych odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego w tym: żelazka, wagi
telefony, radia, magnetofony, radiomagnetofony, magnetowidy, suszarki do włosów, dvd, wiertarki,
czajniki bezprzewodowe,
- 5 zł/szt. średniogabarytowych odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego w tym: drukarki, stoliki
mikrofalówki, grzejniki elektryczne, odkurzacze, monitory, komputery, drukarki, telewizory, dywany
wykładziny, krzesła, szafki do wym.80x60x50, opony samochodowe.
- 10 zł/szt. wielkogabarytowe odpady pochodzące z gospodarstwa domowego w tym: zamrażarki, zmywarki,
lodówki, fotele, wersalki, kanapy, stoły, szafy, szafki o wym. powyżej 80x60x50, ławy, okna, pralki.
► Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie dostarczać na składowisko odpadów
Węgrów – Ruszczyzna w każdy dzień powszedni w godz. 7:30-14:30
► Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą dodatkowo na zgłoszenie telefoniczne.
► Odpady komunalne będą odbierane w zawiązanych workach kolorowych
( zgodnie z zasadami zamieszczonymi w tabelce).
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
WOREK NA PAPIER
gazety, katalogi, czasopisma, prospekty, zeszyty,
tłustego lub zabrudzonego papieru, pergaminu, papieru
książki, papier do pisania, papier pakowy, kartony, technicznego do faxu lub komputera, kalek, celofanu, papierów
pudełka, tektura, tektura falista bez domieszek
higienicznych, pieluch jednorazowych i tetrowych, podpasek,
plastiku, opakowania tetrapack.
worków po cemencie, wapnie, tapet zanieczyszczonych i
powlekanych
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
WOREK NA SZKŁO
PUSTE, NIEPOTŁUCZONE , BEZ NAKRĘTEK, naczyń żaroodpornych, LUMINARC, ARCOROC itp., porcelany,
KAPSLI I KORKÓW
fajansu, ceramiki, kryształów, płytek ceramicznych, doniczek, luster,
butelki po winie, piwie, alkoholu sokach i
kineskopów, żarówek, świetlówek, szyb okiennych i
napojach, słoiki po dżemach i przetworach,
samochodowych, szklanych opakowań po lekach i produktach
opakowania szklane po pokarmach dla dzieci.
chemicznych wraz z zawartością
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
WOREK NA PLASTIK METAL
PUSTE
opakowań i butelek po olejach silnikowych i spożywczych, puszek i
plastikowe butelki po napojach (PET), kubki, folie pojemników po farbach i lakierach, plastikowych doniczek, zużytych
opakowaniowe z tworzyw, worki i torebki
akumulatorów i baterii, opakowań po kremach, itp., opakowań po
plastikowe, reklamówki, opakowania po środkach
aerozolach, tworzyw sztucznych piankowych, pojemników po
do prania, szamponach itp., puszki po napojach,
produktach mlecznych, zabawek, szczoteczek do zębów, opakowań
puszki po konserwach, drobny złom żelazny i
zawierających pozostałości po artykułach spożywczych, materiałów
metali kolorowych, kapsle.
pochodzących z remontów (np. styropian)

ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI

WRZUCAMY

WOREK NA ODPADY

NIE WRZUCAMY

czyste, liście i trawę, inne odpady z roślin
ziemi, kamieni, odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
WOREK NA POPIÓŁ
czysty zimny popiół do 20 kg.
ciepłego, zanieczyszczonego popiołu
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
WOREK NA POZOSTAŁE ODPADY
KOMUNALNE

odpady nie podlegające segregacji
z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych

odpadów niebezpiecznych (np. kwasy, oleje silnikowe, smary, farby
itp.), akumulatorów, baterii, eternitu, szyb, styropianu budowlanego,
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zderzaków samochodowych

UWAGA: Worki źle posegregowane nie będą odbierane!!!
Ceny odbioru odpadów niesegregowanych ulegają zmianie od 01.01.2012 r. o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły - 2,6 %.
Aktualny cennik na stronie www.pgk.wegrow.pl
Jednocześnie informujemy, że nasza firma świadczy usługi w zakresie bieżącego utrzymania czystości na
chodnikach przylegających do posesji w cenie ryczałtowej 0,87 zł./m² brutto/ m-c.

