KOMUNIKAT !
zbieranie odpadów w mobilnym

Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zorganizowanym dla mieszkańców Gminy Lyski

będzie się odbywać w godz. od 900 do 1700
termin

miejscowość

miejsca punktów selektywnego zbierania

15-06-2020
05-10-2020

Lyski

16-06-2020
06-10-2020

Sumina

17-06-2020
07-10-2020

Adamowice

18-06-2020
08-10-2020

Bogunice

19-06-2020
09-10-2020

Żytna

22-06-2020
12-10-2020

Raszczyce

23-06-2020
13-10-2020

Pstrążna

grunt przed bud. wielofunkcyjnym ul. Wyzwolenia 30

24-06-2020
14-10-2020

Dzimierz

grunt przy boisku sportowym ul. Sportowa

25-06-2020
15-10-2020

Zwonowice

parking przy kościele ul. Rybnicka
grunt przed Oczyszczalnią Ścieków ul. Dworcowa
plac za budynkiem OSP od ul. Ligonia
grunt przy budynku wielofunkcyjnym ul. Szkolna
grunt przy ul. Leśnej tzw. „Szczyrk”
grunt za budynkiem szkoły ul. Szkolna

grunt za budynkiem OSP ul. Sumińska 9b

26-06-2020
Nowa Wieś grunt przy budynku wielofunkcyjnym ul. Sportowa 1
16-10-2020
Prosimy o stosowanie się do ogólnopolskich zaleceo związanych z sytuacją wywołaną przez koronawirusa,
zadbanie
o bezpieczeostwo, ograniczenie kontaktów, respektowanie obowiązku w zakresie
przemieszczania się jedynie w grupie do 2 osób oraz respektowanie poniższych zasad:
1. należy zachowywać odpowiednią odległość między osobami oczekującymi (2 metry) na przyjęcie
2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa będą obsłużeni tylko i wyłącznie mieszkańcy z założoną maseczką
ochronną i rękawiczkami
3. ogranicza się liczbę mieszkańców, którzy mogą w jednym czasie przebywać w obrębie PSZOKa – umieszczanie
odpadów w wyznaczone miejsca przez 1 osobę
4. w przypadku dostaw odpadów wielkogabarytowych w celu ich rozładunku w obrębie PSZOKa mogą przebywać
max. 2 osoby
5. przyjeżdżając z odpadem należy:
a) w przypadku dostaw kilku rodzajów odpadów, odpady należy mieć już posortowane na odpowiednie frakcje;
b) nie będzie możliwości sortowania odpadów na miejscu; poszczególne frakcje dostarczanych odpadów muszą
być przygotowane w celu skrócenia do minimum czasu obsługi i uniknięcia ewentualnych kolejek
c) odpad zostanie zweryfikowany przez pracownika PSZOK,
d) po pozytywnej weryfikacji mieszkaniec – nie wszystkie odpady kwalifikują się do odbioru w punkcie:
 umieszcza odpady we wskazanym miejscu, pracownik punktu nie będzie przenosił odpadów
 opuszcza teren PSZOKa
6. odpady do PSZOK należy dostarczać we własnych opakowaniach (kartonach, workach, koszach), wyjątek stanowią
odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (worki: niebieski, żółty, zielony)

Apelujemy, aby w czasie epidemii korzystad z PSZOK tylko w razie konieczności
i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.
Dziękujemy za zrozumienie.
Dział Handlowy i Gospodarki Odpadami

