odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów
Wyrzucamy do brązowych worków,
pojemników lub do kompostownika.

Odbiór według harmonogramu w okresie
marzec-listopad.

gruz ceglany
odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadów materiałów cermaicznych i elementów
wyposażenia nie zawierających materiałów
niebezpiecznych
usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
odpadowa papa
materiały izolacyjne nie zawierające azbestu
i innych substancji niebezpiecznych

Wywozimy we własnym zakresie do PSZOK
Eko Dolina w Łężycach, które od mieszkańca
będą przyjęte bez dodatkowych kosztów.

zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu nie zawierające PCB i innych
substancji niebezpiecznych
Wywozimy we własnym zakresie do PSZOK
Eko Dolina w Łężycach.

Harmonogramy odbioru odpadów
są dostępne na stronie internetowej:

Bądź z nami w kontakcie!

od 8:00 do 16:00

Jeśli coś jest nie w porządku pisz
lub dzwoń. Służymy pomocą!

Wystawiamy w miejscach przeznaczonych
do gromadzenia odpadów, z których odbierane
są przez ﬁrmę wywozową.

W przypadku odpadów budowlanych
i rozbiórkowych obowiązuje limit odbioru
w ilości do 500kg na jedno gospodarstwo
domowe w roku kalendarzowym.

Odbiór według harmonogramu w okresie
styczeń-luty.

O czym warto pamiętać:
Nie wolno palić odpadów zielonych - paląc
liście, gałęzie czy skoszoną trawę uwalniasz
do atmosfery szkodliwe substancje,
rakotwórcze węglowodory aromatyczne,
szkodząc w ten sposób nie tylko sobie,
lecz wszystkim mieszkańcom Gdyni.

Wyrzucamy do metalowego pojemnika.

Odbiór według harmonogramu w okresie
od 1 października do 15 maja.
Odbiór odpadu poza sezonem grzewczym
na zgłoszenie, nie częściej niż raz miesiącu.

odpady kuchenne (resztki jedzenia)
zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe
papier zabrudzony i mokry
kalka techniczna i maszynowa
papier woskowy
siatki biodegradowalne
niewielkie elementy drewniane
pieluchy jednorazowe, zużyte artykuły higieny
osobistej, plastry, bandaże, wata
fajans, porcelana, szkło żaroodoporne
lustra, lusterka
piasek i trociny z kuwet zwierząt
sznurek, tkaniny różnego rodzaju, skóra
długopis, ołówek, ﬂamaster
wycieraczki, dywaniki łazienkowe
resztki mydła, kosmetyki typu tusz do rzęs,
pomadka, ﬂuid, puder, itp.
żarówki tradycyjne
kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy

wszystkie worki foliowe, folia opakowaniowa

każdy rodzaj papieru (m.in. gazetowy, pakowy,
kredowy, książki, tektura itp.)

puste opakowania szklane (bezbarwne

kosmetycznych, chemicznych, z gospodarstwa

doniczki plastikowe, wiaderka

opakowania wielomateriałowe (m.in. kartoniki
po napojach i mleku, worki po cemencie,
suchych zaprawach i klejach

puste opakowania po farbach i olejach silnikowych

resztki nowych tapet (bez tynku, kleju)

puste butelki po napojach i chemii gospodarczej,
nakrętki
puste opakowania po żywności

styropian opakowaniowy
zakrętki od słoików i butelek, puszki aluminiowe
i metalowe (również puste puszki po farbach),
folia aluminiowa (opakowania po chipsach, kawie,
wieczka po jogurtach i serkach)

i kolorowe) po produktach spożywczych,

domowego (m.in. butelki, słoiki)

Wyrzucamy do zielonego worka lub pojemnika.
Wyrzucamy do niebieskiego worka
lub pojemnika.
Odbiór według harmonogramu.

Wyrzucamy do żółtego worka lub pojemnika.
Odbiór według harmonogramu.

Odbiór według harmonogramu.
Tego nie wyrzucamy:

Wyrzucamy do pojemnika, który nie musi
być specjalnie oznakowany.

szyby okienne >> odpady wielkogabarytowe
Tego nie wyrzucamy:

Odbiór według harmonogramu.

Tego nie wyrzucamy:
popiołu z domowych palenisk
surowców
odpadów zielonych
odpadów rozbiórkowych i budowlanych
odpadów niebezpiecznych

Tego nie wyrzucamy:

naczynia nietłukące >> odpady zmieszane

siatki biodegradowalne >> odpady zmieszane

kalka techniczna i maszynowa >> odpady
zmieszane

naczynia żaroodoporne >> odpady zmieszane

tworzywa piankowe >> odpady zmieszane

papier woskowy >> odpady zmieszane

talerze, porcelana, fajans >> odpady zmieszane

tekstylia >> pojemniki na odzież, ew. odpady
zmieszane

zabrudzony olejem lub smarem >> odpady
zmieszane

świetlówki >> odpady niebezpieczne

mokry papier >> odpady zmieszane
O czym warto pamiętać:
O czym warto pamiętać:

O czym warto pamiętać:

O czym warto pamiętać:

