Miasto Rybnik - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021
- nieruchomości zamieszkałe
UWAGA!
Od 1 stycznia 2021 roku w Rybniku obowiązuje selektywna zbiórka bioodpadów w pojemnikach koloru brązowego, przy czym do ww. pojemników nie
należy wyrzucać bioodpadów w plastikowych workach, które nie ulegają biodegradacji.
Bioodpady to liście, trawa, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady spożywcze takie jak obierki,
przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie zaliczają się do nich natomiast resztki mięsa, kości, popiół, ziemia, kamienie czy
odchody zwierzęce.
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Popiół / żużel należy wystawiać w szarym pojemniku z napisem „popiół” (nie wrzucamy gorącego popiołu).
Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy tylko pozostałości po segregacji odpadów.
Odpady podlegające segregacji należy umieścić w worku/pojemniku o odpowiednim kolorze.
Odpady wielkogabarytowe to meble (np. stoły, szafy, krzesła), opakowania (np. skrzynki), opony (samochodów osobowych, rowerów, taczek itp.), wózki
dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe. W ramach tej zbiórki nie będą odbierane części samochodowe, odpady niebezpieczne oraz odpady
remontowo - budowlane, do których zaliczane są m.in.: okna, drzwi, płytki, panele, armatura sanitarna.
Odpady niepodlegające zbiórce w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych można oddać w PSZOK przy ul. Kolberga 67, natomiast odpady
niebezpieczne w GPZON przy ul. Jankowickiej 41B w Rybniku.
Wszelkie informacje nt. zasad prawidłowej segregacji są dostępne na stronie www.segreguj.rybnik.eu
Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji mobilnej na telefon zapewniającej dostęp do harmonogramów wywozu odpadów oraz informacji nt. zasad
segregacji odpadów w Mieście Rybnik. Więcej na stronie www.segreguj.rybnik.eu

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji Wywozik Rybnik,
umożliwiającej łatwy dostęp do harmonogramów oraz posiadającej wiele
przydatnych funkcji np. powiadamiania o zbliżającym się terminie odbioru
odpadów. Aplikacja do pobrania ze sklepów Google Play, Windows Phone
oraz AppStore.
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