Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
w Kamionce 64 – 800 Chodzież
( teren nieczynnego składowiska odpadów w Kamionce
*********************************************

czynny codziennie
W godzinach od 10-14
Termin przekazania odpadu wymaga wcześniejszego zgłoszenia
Osobiście
Urząd Gminy Chodzież ul. Notecka 28 pokój nr 8 lub 15
Telefonicznie O67 -28 21 -608 w. 15 lub 23

Do punktu są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
GRUZ” – odpady z betonu, gruz ceglany, materiały ceramiczne ( płytki podłogowe i ścienne)
tynki malowane farbą tylko z drobnych remontów domowych – pojemnik z napisem gruz;
ODPAD POREMONTOWY – wanny, brodziki, zlewy umywalki tapety okleiny, drewno
typu boazerie, panele, szkło okienne, okna, rury wod-kan, baterie łazienkowe ramy okienne
PVC, wiadra po farbach emulsyjnych resztki pianki izolacyjnej , resztki styropianu w boksie
z napisem - odpad poremontowy
„WIELKOGABARYTY” – odpady wielkogabarytowe: szafa, stół, kanapa, wykładzina,
dywan, itp.;
„OPONY” – zużyte opony z pojazdów osobowych w ilości do 8 sztuk/rok od właściciela
nieruchomości/mieszkańca oraz zużyte opony rowerów, wózków, itp.;
ODPADY NIEBEZPIECZNE – puszki po
klejach , lakierach podłogowych
rozpuszczalnikach, resztki papy pozostałości po smołowaniu dachów
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
- zużyty sprzęt RTV i AGD bezpłatnie możesz oddać przy zakupie nowego sprzętu ustawa o
Zużytym Sprzęcie elektrycznym i Elektronicznym
ODPADY ZIELONE
PRZETERMINOWANE LEKI
/ -/

Wójt Gminy Chodzież

Co zrobić ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym? Oddać do
PSZOK Kamionka
Albo do :
Zakładu Oczyszczania Miasta Rafał Górski
Dorota Górska 64-800 Chodzież ul.
Fabryczna 4 Tel. 067 28 23-329
lub
Obowiązki sprzedawców - ustawa o ZSEiE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego
sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego
samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia
zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest
niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest
dla niego nieopłacalna.

