Wójt oraz Rada Gminy Sieradz informuje, że od 1 lipca 2013 r. dla mieszkańców Gminy
Sieradz został uruchomiony na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w
Sieradzu przy ulicy Dzigorzewskiej 4 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyny jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 15:00. Rodzaje
posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, które bezpłatnie mogą dostarczać
mieszkańcy Gminy Sieradz zawiera poniższa tabela:
l.p.
1

Rodzaj odpadu
Opakowania z papieru i tektury

2

Opakowania z tworzyw sztucznych

3
4
5

Tworzywa sztuczne
Opakowania z drewna
Złom
metali
żelaznych
nieżelaznych

6

Opakowania wielomateriałowe

7

Zmieszane odpady opakowaniowe

8

Opakowania ze szkła

i

9
10

Odzież i tekstylia
Zużyte opony

11
12

Gruz budowlany
Zmieszane odpady budowlane

13
14
15
16
17

20

Drewno
Szkło
Tworzywa sztuczne
Odpadowa papa
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń
Magnetyczne i optyczne nośniki
informacji
Zużyty Sprzęt Elektryczny i
Elektroniczny
Baterie małogabarytowe

21

Odpady niebezpieczne

22
23

Leki
Odpady ulegające biodegradacji

24
25
26

Gleba i ziemia w tym kamienie
Odpady wielkogabarytowe
Żużle i popioły

18
19

Opis
Papier gazetowy, książki, kartony, papier opakowaniowy,
pudełka itp.
Butelki po napojach typu pet - wszystkie kolory. Opakowania
m. in. po chemii gospodarczej (po szamponach, płynach do
zmywania itp.) i inne elementy z tworzyw sztucznych z
materiałów przydatnych do recyklingu
Opakowania ze styropianu, styropian bez zanieczyszczeń
Skrzynki, palety, opakowania po produktach roślinnych itp.
Złom metali żelaznych, puszki po konserwach, nakrętki od
słoików, puszki aluminiowe po napojach oraz inne opakowania
aluminiowe, złom metali nieżelaznych itp.
Opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku itp.
(tetrapack)
Odpady zawierające opakowania nadające się do recyklingu:
z papieru, metali, szkła, tworzyw: PP, PE, PET
Opakowania szklane takie jak słoiki, butelki, opakowania po
kosmetykach itp. Bez względu na kolor
Zużyta odzież, opakowania z tekstyliów
Opony z rowerów, motocykli, samochodów osobowych i
dostawczych o maksymalnych wymiarach 650 mm x 350 mm
Gruz ceglany, gruz betonowy, kafelki, ceramika budowlana itp.
Odpady budowlane i remontowe zanieczyszczone materiałami
izolacyjnymi
Stolarka budowlana
Szkło okienne
Poremontowe i budowlane tworzywa sztuczne
Papa
Zużyte tonery i kardidże
Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i VHS itp.
Kompletny, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny taki jak
radia, telewizory, komputery, lodówki itp.
Baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie stosowane
w artykułach gospodarstwa domowego (zabawki, piloty, latarki,
zegarki, telefony itp.)
Środki ochrony roślin i opakowania po nich, Rozpuszczalniki,
Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Świetlówki,
Termometry, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje silnikowe i
hydrauliczne oraz opakowania po nich, Farby, Tusze, Kleje,
Lepiszcze, Żywice, Detergenty, Drewno zawierające substancje
niebezpieczne
Przeterminowane lekarstwa
Gałęzie, liście, trawa, drewno. Odpady należy pozostawić w
wyznaczonym miejscu bez opakowań.
Gleba i ziemia bez zanieczyszczeń
Elementy wyposażenia mieszkań min. meble, kanapy itp.
Żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych
(przyjmowane w okresie od października do kwietnia)

Więcej informacji oraz Regulamin na stronie www.orlistaw.pl w zakładce SPO.

