Ogłoszenie – zbiórka śmieci !!!
Urząd Gminy Frysztak informuje wszystkich mieszkańców Gminy
Frysztak, że zostanie przeprowadzona na terenie całej Gminy
jednorazowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych opon - NIEODPŁATNIE.
Zostaną zebrane komunalne odpady niebezpieczne – takie jak:
zużyte baterie i akumulatory, odpady zawierające rtęć (termometry, lampy
rtęciowe, świetlówki, przełączniki), rozpuszczalniki organiczne, środki
czyszczące itp. i opakowania po nich, środki ochrony roślin (owadobójcze,
chwastobójcze itp.) i opakowania po nich, resztki farb, lakierów, klejów,
środków do konserwacji i ochrony drewna itp., opakowania po aerozolach,
pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji, zużyte oleje
smarowe, środki do konserwacji metali itp., różne odczynniki chemiczne
np. fotograficzne wraz z opakowaniami, przeterminowane lub tylko
częściowo wykorzystane leki, sprzęt AGD wielkogabarytowy, urządzenia
AGD (chłodziarki, zamrażarki, lodówki, pralki, piekarniki, urządzenia
grzewcze,
wentylacyjne
i
klimatyzacyjne
itp.),sprzęt
AGD
małogabarytowy (odkurzacze, żelazka, tostery, zegary, itp.), sprzęt
komputerowy
(komputery,
drukarki,
ksera,
laptopy,
myszy,
klawiatury),sprzęt RTV, narzędzia (monitory, telewizory, radia, telefony,
zabawki elektroniczne), elektronarzędzia (wiertarki, piły itp.),sprzęt
oświetleniowy oraz wszystkiego rodzaju zużyte opony.
W wyznaczonym punkcie zbiórki w trakcie 3 godzinnego postoju
specjalistycznego samochodu, będzie można przekazać odpady
bezpośrednio przez mieszkańca do pracownika odbierającego odpady
w celu wyeliminowania powstania w miejscu zbiórki składowiska
odpadów nie objętych przedmiotową zbiórką.
Poniżej zamieszczamy miejsca i harmonogram odbioru odpadów.

Miejsca postoju samochodu odbierającego odpady
niebezpieczne na terenie Gminy FRYSZTAK w dniu 10
maja 2010r. -poniedziałek
Pun
kt
1.

2.

3.

4.

Lokalizacja
Godziny
Termin
punktu
postoju
Frysztak – baza
Gminnej
Spółdzielni
10.05.2010r.
od 900 do 1200
,,Sch''we Frysztaku
Lubla – Koło
Domu Wiejskiego

10.05.2010r.

od 1230 do 1530

Glinik Górny – za 10.05.2010r.
od 900 do 1200
Domem Strażaka
Stępina - koło
schronu
kolejowego w
Stępinie

10.05.2010r. od 1230 do 1530

Wszelkich wyjaśnień w zakresie zbiórki śmieci udziela Urząd Gminy
Frysztak – Genowefa Tęcza. Tel. 17 2777110 lub Gospodarka
Komunalna Błażowa, która będzie odbierać bezpośrednio od mieszkańców
śmieci. Kontakt tel. 17 2301444
Urząd Gminy Frysztak

