Odpady komunalne z nieruchomości miasta Żor odbiera firma :Zakład Komunalny Żory Sp. z o.o. (ZKŻ) ul. Okrężna 5, 44-240 Żory

Wszelkie informacje dla klientów udzielane będą pod numerem telefonu : 32 43 41 997 lub 32 43 56 880.

Odpady komunalne odbierane są od godziny 6.00 do godziny 22.00.

Worki do segregacji odpadów można otrzymać w ZKŻ Sp. z o.o. ul. Okrężna 5 oraz Urzędzie Miasta Żory: Al.W.P. 25 oraz Rynek 9.

WSZYSTKIE ODPADY, które zgodnie z harmonogramem są przewidziane do odbioru w danym dniu, powinny być wystawione przed
godziną 6.00 rano ( nie będziemy wracać po odpady, które nie były wystawione po godzinie 6.00):
- odpady zmieszane w pojemnikach lub workach; - popiół w pojemnikach; - odpady BIO oraz surowce wtórne w odpowiednich kolorach
worków zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Pojemniki lub worki ze zmieszanymi odpadami oraz odpadami selektywnymi należy w dniu zbiórki wystawić przed bramę posesji, ale także
do miejsca, do którego jest możliwy dojazd pojazdu specjalistycznego odbierającego odpady, w sposób nie powodujący utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. W przypadku braku dojazdu opisane numerem nieruchomości pojemniki i worki na odpady
należy wystawiać do drogi głównej, a nie bezpośrednio przy posesji. Pracownicy firmy nie będą wchodzić na posesje!

W przypadku posiadania boksu zabudowanego w ogrodzeniu należy w dniu odbioru odpadów pozostawić uchyloną furtkę.

Odpady nie wystawione terminowo będą odebrane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu.

Pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych oraz popiołu powinny być opisane właściwym numerem domu, sprawne technicznie oraz
zgodne z Polską Normą, dostosowane do obsługi przez wyspecjalizowane samochody tzw. śmieciarki.

PROSIMY NIE ZALEWAĆ POPIOŁU WODĄ INIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU DO POJEMNIKÓW!
Odpady zamarznięte w pojemnikach nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
Pojemniki z gorącym popiołem nie będą opróżniane ze względu na możliwość zapalenia się odpadów.

PROSIMY WYSTAWIAĆ WORKI ZAPEŁNIONE CO NAJMNIEJ DO ¾ ICH OBJĘTOŚCI !
Worki z mniejszą ilością odpadów nie będą odbierane mając na uwadze względy ekonomiczne oraz dbałość o ochronę środowiska. Prosimy
więc o zgniatanie odpadów opakowaniowych przed umieszczeniem ich w workach.

Ewentualne uzasadnione reklamacje można zgłaszać najpóźniej w terminie 3 dni od daty planowanego odbioru.

Prosimy NIE DEKOMPLETOWAĆ ODPADÓW - nie rozbierać zużytego sprzętu elektrycznego, nie rozcinać opon.

Przypominamy mieszkańcom, iż ZKŻ Sp. z o.o. prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany PSZOK). Informujemy
iż odpady do PSZOK mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Żory
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po okazaniu opłaty za odpady za poprzedni okres
rozliczeniowy oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Odpady do PSZOK należy dostarczać we własnych opakowaniach
np. koszach, kartonach, workach (nie w WORKACH wydawanych do odbioru odpadów selektywnych).
GODZINY PRACY PSZOK:
poniedziałek i czwartek 8.00-16.00; wtorek NIECZYNNE; środa i piątek 10.00-18.00; sobota 8.00-14.00
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