Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z wygraniem przetargu na odbiór odpadów z terenu
Miasta Białegostoku, MPO Sp. z o.o. od 1 lipca 2014 r. będzie odbierać odpady z sektorów I,
III oraz IV.
Sektor I obejmuje następujące osiedla: Kawaleryjskie, Nowe Miasto, Ścianka,
Bażantarnia, Bema, Przydworcowe.
Sektor III obejmuje osiedla: Przyjaźń, Antoniuk, Sady Antoniukowskie, Wysoki
Stoczek, Dziesięciny I, Dziesięciny II, Bacieczki, TBS, Fasty, Zawady.
Sektor IV obejmuje osiedla: Wygoda, Jaroszówka, Skorupy, Piasta, część osiedla
Bojary.
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www.odpady.bialystok.pl.
Bardzo zależy nam na właściwej jakości wykonywanych usług i jak najmniej
dotkliwym odczuciu przez Państwa zmiany operatora, dlatego poniżej przedstawiamy jak
należy segregować odpady.
Selektywna zbiórka polega na wyselekcjonowaniu szkła opakowaniowego, odpadów
zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych.

ZMIESZANE
ODPADY SUCHE
Łącznie zbierane odpady z papieru
i tektury, tworzywa sztuczne, metale oraz
opakowania wielomateriałowe
z wyłączeniem szkła

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
Pozostałe po oddzieleniu:
szkła opakowaniowego, odpadów
zmieszanych, suchych, odpadów zielonych,
odpadów wielkogabarytowych, sprzętu
RTV/AGD oraz odpadów problemowych i
niebezpiecznych

SZKŁO OPAKOWANIOWE
Należy wrzucać:
puste opakowania szklane, butelki, słoiki, opakowania
po kosmetykach
Nie należy wrzucać:
Luster i szkła zbrojonego, zużytych żarówek i lamp
jarzeniowych, porcelany, szyb okiennych,
szkła nietłukącego typu

Dodatkowo prowadzona jest dobrowolna zbiórka w położonych na terenie całego
Białegostoku tzw. gniazdach. W punktach zbierane są odpady opakowaniowe z papieru i
tektury oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali.

MAKULATURA

Należy wrzucać:
gazety i czasopisma, książki, zeszyty, tekturę, torebki papierowe,
papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, ścinki
drukarskie, papier biurowy i kserograficzny.

Nie należy wrzucać:
opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub
foliowanego papieru, tapet, kalki, zatłuszczonego papieru,
pieluch i innych artykułów higienicznych, worków po gipsie,
cemencie, papieru faxowego, termicznego.

PLASTIKI, OPAKOWANIA, METAL

Należy wrzucać:
puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki
plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach),
plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),
folie i torebki z tworzyw sztucznych, folię aluminiową, czyste kanistry
plastikowe, kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki, opakowania
stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp.), drobny złom żelazny i metale
kolorowe. Mycie nie jest konieczne – dobrze, aby były względnie czyste i bez
zawartości.

Nie należy wrzucać:
opakowań po medykamentach, sprzętu AGD i RTV, styropianu, opakowań pod
ciśnieniem, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po
farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.

