Koszt zagospodarowania odpadów selektywnych (worki koloru
żółtego, zielonego, niebieskiego) czyli plastik, metal, szkło, papier
wynosi 302,40 zł za każdą tonę zebranych odpadów.

Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych

W przypadku bioodpadów (worki koloru brązowego) to 378,00 zł za
każdą tonę.

Koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych (czarny worek) - to
aż 572,40 zł za każdą tonę oddanych odpadów. Natomiast kwota za
odpady wielkogabarytowe to 723,60 zł.

Zagospodarowanie odpadów w czarnych workach jest dwukrotnie
droższe niż zagospodarowanie odpadów zebranych selektywnie
(worki koloru żółtego, zielonego, niebieskiego).

Zwiększenie ilości oddawanych odpadów zmieszanych (worków
koloru czarnego) powoduje zwiększenie kosztów związanych z
zagospodarowaniem tych odpadów, co skutkuje podwyższeniem
kosztów, a tym samym wzrostem opłaty.

Zbyt duża ilość odpadów zmieszanych powoduje spadek poziomu
recyklingu - może to skutkować nałożeniem kary na Gminę
Jordanów, co będzie wiązało się ze zwiększeniem stawek.

Zabronione jest wlewanie do kanalizacji nieczystości nie będących
ściekami bytowymi, żywności i innych odpadów stałych. Nie wolno
wpinać spustów kanalizacji deszczowej w kanalizację do
odprowadzania ścieków. W przypadku wykrycia nieprawidłowości
nastąpi jej niezwłoczne usunięcie. Może to skutkować nałożeniem
kary.

Informator dla mieszkańców Gminy Jordanów

Metale i tworzywa sztuczne
Wrzucamy:
butelki plastikowe
nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików oraz butelek
plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
puszki po konserwach
aluminiowe puszki po napojach
kartony po mleku i sokach

Nie wrzucamy:
opakowań po lekach
zużytych baterii i akumulatorów
opakowań po farbach, lakierach, olejach
plastikowych zabawek
części samochodowych
zużytego sprzętu RTV i AGD

Szkło
Wrzucamy:
słoiki i butelki po żywności i napojach
szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:
ceramiki, doniczek, porcelany
szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego
zniczy z zawartością wosku
żarówek, świetlówek i reflektorów
szklanych opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach i olejach silnikowych
luster i szyb okiennych

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzętu RTV i AGD, zużyte opony - zbiórka
objazdowa po telefonicznym zgłoszeniu mieszkańca
pod numerem tel. (18) 53 42 021. Odbiór odpadów wykonywany jest przez
Spółkę Komunalną "Skawa Jordanów" Sp. z o.o.
Odpady należy wystawić przed posesję w terminie ustalonym przez firmę.
Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8:00 do 15.00.

Papier
Wrzucamy:
opakowania z papieru i tektury
gazety, czasopisma i ulotki
zeszyty, kartony
papier biurowy

Nie wrzucamy:
odpadów higienicznych
kartonów po mleku i napojach
papieru lakierowanego i powlekanego folią
zanieczyszczonego papieru
papierowych worków po nawozach
i materiałach budowlanych

Bioodpady
Wrzucamy:
odpady warzywne i owocowe
gałęzie, trawę, liście i kwiaty
resztki jedzenia (bez mięsa)
trociny i korę drzew

Nie wrzucamy:
ziemi i kamieni
popiołu z węgla kamiennego
impregnowanego drewna
kości i odchodów zwierząt
oleju jadalnego
płyt wiórowych i pilśniowych

Zmieszane
Wrzucamy:
to czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników
i co nie jest odpadem niebezpiecznym

Nie wrzucamy:
przeterminowanych leków i chemikaliów
zużytego sprzętu RTV i AGD
zużytych baterii i akumulatorów
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
zużytych opon
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Odpady komunalne t.j. przeterminowane leki i chemikalia, środki ochrony
roślin, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, farby, odpady budowlane i
rozbiórkowe, tekstylia i odzież należy dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej (PSZOK),
ulica Wadowicka 4a.
Placówka czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00-15.00 oraz w drugą sobotę miesiąca w godzinach 7.00-15.00.
Dodatkowo w PSZOK przyjmowane są: zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

