WYKONAWCA

PODWYKONAWCA
Zakład Usług Komunalnych „HAK”
Stanisław Burczyński
Ul. Próchnika 25
97-300 Piotrków Trybunalski
hak@hak.net.pl
tel. 44 649-34-84

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź
Biuro Piotrków Trybunalski ul. Żelazna 7
tel. 723 989 922, 607 617 038

Rejon 6
HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYB.
OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r. ODPADY KOMUNALNE ODBIERAĆ BĘDZIE PODWYKONAWCA FIRMA „HAK”

ULICE: Anny, Eryka, Cicha, Grabska, Krótka, Kujawska, Lisia, Łużycka, Małopolska, Mazowiecka,
Nowakowskiego, Podhalańska, Podole, Przedborska, Przedmiejska, Śląska, Świerczowska, Świerczów,
Wiślana (od nr 11 wzwyż), Zalesicka, Zamiejska
ODPADY
KOMUNALNE,
BIOODPADY

PAPIER, SZKŁO,
TW.
SZTUCZNE, METALE,
WIELOMATERIAŁOWE

WIELKOGABARYTY,
TEKSTYLIA, ZUŻYTY
SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

2021 ROK
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
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12 (PIĄTEK), 25
9, 23
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22

12 (PIĄTEK)

KOSZE I WORKI Z ODPADAMI PROSIMY WYSTAWIAĆ DO GODZ. 6:00

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
PAPIER I TEKTURA – worek niebieski
WRZUCAMY: opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny
i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
NIE WRZUCAMY: papier powlekany folią i kalkę, zabrudzony i tłusty papier, kartony po mleku i napojach,
pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – worek żółty
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
WRZUCAMY: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach,
proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki,
worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian opakowaniowy,
puszki po napojach, sokach, puszki stalowe po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe
kapsle
z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach wielomateriałowe odpady opakowaniowe, zabawki bez elementów elektroniki.
NIE WRZUCAMY: strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie
opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne), styropian budowlany, zabawki z elektroniką.
OPAKOWANIA ZE SZKŁA – worek zielony
WRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, wolne od zanieczyszczeń metalami, butelki po
napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY: szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki
i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra
witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek i w całości ze względów bezpieczeństwa.
BIOOODPADY – worek brązowy

WRZUCAMY: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.
NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, mięso i padlina zwierząt, olej jadalny, drewno impregnowane, płyty wiórowe
i MDF, leki, odchody zwierząt, popiół z węgla kamiennego, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGOWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH – pojemniki
WRZUCAMY: pozostałości, których nie gromadzimy w workach
NIE WRZUCAMY: wielkogabarytów, sprzętu elektrycznego, odpadów budowlanych, baterii, akumulatorów,
lekarstw, opon, odpadów niebezpiecznych.
PRZETERMINOWANE LEKI
Adresy aptek w m. Piotrkowie Tryb., w których stoją pojemniki na przeterminowane leki dla mieszkańców
z sektora I:
FARMA, ul. Leonarda 13/17;
PRIMA, ul. Leonarda 13/17;
Apteka J. DUDEK, ul. Słowackiego 21;
NA STARÓWCE 2, ul. Rynek Trybunalski 3;
STYLOWA 5, ul. Garbarska 26/28
DBAM O ZDROWIE, ul. Garbarska 10/12
Odpady odbierane metodą „wystawki” – tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe (meble, kanapy, fotele, wózki, wykładziny, dywany, kołdry itp.).

PROSIMY O WYSTAWIANIE ZAPEŁNIONYCH WORKÓW Z WYSEGREGOWANYMI ODPADAMI,
WYSTAWIANIE WORKÓW I POJEMNIKÓW Z ODPADAMI
W DNIU ODBIORU DO GODZINY 6.00

