Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
Urząd Mias ta Wys okie Mazowieckie

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Szanowni Państwo
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) podaję informację o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495) na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
1. Sklep PARTNER AGD RTV ul. Rynek Piłsudskiego 79 w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej ul. Białostocka 26 w Wysokiem Mazowieckiem
Nie będą odbierane odpady nie zawierające elementów elektrycznych
lub elektronicznychsprzęt niekompletny tj. części składowe urządzenia.
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Zbiórka odpadów ...
Na terenie miasta WYSOKIE MAZOWIECKIE prowadzimy system zbiórki surowców
nadających się do powtórnego przerobu. Zapewniamy, że każda butelka,
puszka czy też słoik trafią do odpowiednich przetwórców odpadów.
Wysegregowane w gospodarstwach domowych z odpadów komunalnych surowce,
przeznaczone do powtórnego przerobu, zbierane są w odpowiednio oznakowanych workach:

Opakowania szklane bezbarwne - w worku białym
Opakowania szklane kolorowe - w worku zielonym
Butelki plastikowe PET po napojach - w worku żółtym
Puszki aluminiowe po napojach - w worku czerwonym
Makulaturę - w worku niebieskim

Dopuszcza się pakowanie odpowiednio wysegregowanych surowców w innych workach.
Zebrane surowce w kolorowych workach oraz wiązki makulatury należy wystawiać
przy drodze obok posesji do godziny 8.00 rano w dniu odbioru:

08.01.2013

12.03.2013

14.05.2013

25.06.2013

Worki można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miasta - pokój nr 25.
Odbiór posortowanych odpadów jest BEZPŁATNY!

Odbiór posortowanych odpadów jest BEZPŁATNY!

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

Metryka strony
Udostępniający: UM Wys.Maz.
Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg
Wprowadzający: Barbara Szeląg
Data wprowadzenia: 2010-04-30
Modyfikujący: Barbara Szeląg
Data modyfikacji: 2013-01-30
Opublikował: Barbara Szeląg
Data publikacji: 2010-04-30

