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Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie przesyła Państwu zasady segregacji 
odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych, obowiązujące na terenie Gminy Parczew.

Jak segregować:

I. Frakcja zmieszana – Kontener zielonyOdpady kuchenne, resztki i obierki z warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady tytoniowe (niedopałki), rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, miękki papier, woreczki i torebki papierowe, pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt. 
  

                                     Bez opakowań szklanych, metalowych i tworzyw sztucznych!

II. Frakcja sucha – kontener żółtyOpakowania po produktach spożywczych tj, plastikowe butelki po napojach, oleju, ketchupie, puszki po warzywach, owocach, napojach, konserwach . Opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach czystości, folia, opakowania wielomateriałowe tj; opakowania po mleku, sokach butelki PET, zabawki, kubki i sztućce jednorazowe, papiery opakowaniowe, karton,  drobna guma i skóra  (buty, torby, walizki, itp. ).                                                                                                                         Bez opakowań szklanych!

III. Szkło opakowaniowe Tylko i wyłącznie szkło opakowaniowe – butelki i słoiki   Bez zawartości !

Pozostałe nie wymienione odpady tj:

- odpady wielkogabarytowe ( meble pokojowe, stoliki, krzesła, wykładziny, dywany  itp.)
- odpady budowlane ( posortowane – oddzielnie gruz, oddzielnie metalowe listwy, płyty kartonowo-
  gipsowe, worki po cemencie itd.)
- odpady biodegradowalne ( osobno popiół i odpady zielone typu trawa, liście itp. )
- przeterminowane leki, baterie, akumulatory
- opony ( tylko z samochodów osobowych, rowerów i motocykli)
- zużyty sprzęt RTV i AGD - kompletny 

 należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w ZUK 
Parczew Sp. z o.o. ul. Piwonia 73, czynnego 
w poniedziałek w godzinach 12:00 – 18:00, 
wtorek-piątek w godzinach 8:00 - 14:00.
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