ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW:
Odpady komunalne zmieszane i suche odbierane są raz na miesiąc, szkło i baterie raz
na kwartał. Terminy odbioru określa harmonogram wywozu odpadów komunalnych
dostarczony mieszkańcom.

ZASADY SELEKCJI ODPADÓW:
ZIELONY POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY odpady komunalne pozostałe po segregacji

ŻÓŁTY POJEMNIK NA ODPADY SUCHE
(plastik, papier, metal, opakowania wielomateriałowe)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

Czyste opakowania z tworzyw - odpadów organicznych
sztucznych, papieru i tektury, - tekstyliów, odzieży i popiołu
metalu, makulaturę i metal:
- worków po nawozach

- porcelany
- butelki typu PET
- sznurków i folii organicznej
- butelki po chemii gospodarczej - opakowań i odpadów 
- opakowania po jogurtach
zawierających PCV
- folię i papier opakowaniowy
- folii budowlanej i styropianu
- gazety, papier do pisania
- wapna, betonu, papy i gumy
- zeszyty, torebki papierowe
- gumolitu
- kartony, pudełka kartonowe
- elementów instalacji wodno - 
- tekturę falistą
kanalizacyjnych
- puszki stalowe, złom żelazny
- żarówek, świetlówek i baterii
- puszki i folia aluminiowa
- opakowań po farbach
- złom metali kolorowych
- opakowań w aerozolu
- kartoniki po sokach, napojach - opakowań po lekarstwach
i produktach mlecznych
- samochodowych elementów 
poeksploatacyjnych
- sprzętu RTV i AGD oraz jego 
elementów

POMARAŃCZOWY POJEMNIK NA SZKŁO
WRZUCAMY
- czyste opakowania szklane
- opakowania szklane bez 
zawartości
- opakowania ze szkła
bezbarwnego, kolorowego i
przezroczystego takie jak: 
butelki, flakony i słoiki

NIE WRZUCAMY
- zabrudzonych opakowań
szklanych
- opakowań szklanych  z
zawartością
- szyb samochodowych
- szkła nieprzezroczystego
- porcelany i talerzy
- świetlówek i żarówek
- szkła okiennego
- doniczek i zniczy

Problemowe i wielkogabarytowe odpady komunalne, których nie można wrzucić do
pojemników przeznaczonych do segregacji powinny być przekazane do GPZOSiW.
Pozostałe wrzucamy do zielonego pojemnika na odpady zmieszane.

GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW SEGREGOWANYCH
I WIELKOGABARYTOWYCH
Punk otwarty:
1. w pierwszą środę miesiąca:
00
00
- od 8 -12
2. w drugą środę miesiąca:
00
00
- od 14 -18
Mieszkańcy mogą
dostarczyć odpady komunalne na własny koszt
i oddać je do punktu bezpłatnie.
Szczegółowe zasady funkcjonowania GPZOSiW określa Instrukcja, która jest
dostępna na stronie internetowej www.rusiec.pl w zakładce ODPADY
KOMUNALNE oraz w Urzędzie Gminy Rusiec.
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (np. odpady zielone)
POWINNY BYĆ ZAGOSPODAROWANE W PRZYDOMOWYCH
KOMPOSTOWNIKACH LUB MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE DO GPZOSiW

Opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
należy
uiścić
co
dwa
miesiące
do
15
każdego
miesiąca,
następującego
po miesiącach, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Opłatę można
uiścić w kasie Urzędu Gminy, lub za pośrednictwem inkasenta lub przelewem na
rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Ruścu 18 9264 0009 0000 0097 2000
0020.
Dodatkowe informacje są umieszczone na stronie internetowej www.rusiec.pl w
zakładce ODPADY KOMUNALNE.

