Oﬁcjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

INFORMACJA
Wójt Gminy Łyse informuje, że ustalono harmonogram nieodpłatnego dostarczania odpadów pochodzących z działalności
rolniczej dla mieszkańców gminy Łyse do punktów zbiórki zlokalizowanych w miejscowościach: Baba, Lipniki, Łyse, Zalas,
Łączki i Warmiak.
Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Łyse.
Usługa będzie realizowana przez ﬁrmę TRANS PLAST Jacek Borkowski.
Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć folię rolniczą, i inne odpady przewidziane w ramach programu
pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca.

UWAGA!
Odpady powinny być posegregowane według kategorii:
folia z bel (biała, zielona i transparentna/przezroczysta może być razem, mogą też być razem worki po
nawozach, ale nie typu Big-Bag),
folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),
Big – Bag (tylko Big-Bag),
siatki,
sznurki.
Prawidłowe przygotowanie odpadów polega na:
nie wkładaniu oraz nie zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak: opony,
sianokiszonkę, śmieci itp.,
usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi,
przygotowaniu odpadu do ważenia na wadze do 1500 kg o wymiarach max. 1,2m x 1,2m.

Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.
W dniu dostarczenia odpadów należy zabrać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.
Proszę o ścisłe stosowanie się do wyznaczonych terminów zgodnie z załączonym harmonogramem.
Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski
Miejscowość
Warmiak

Łączki
Zalas

Łyse

Data
16.05.2022r.

17.05.2022r.

18.05.2022r.

19.05.2022r.

Godzina

Punkt odbioru odpadów

od 9.00 do 15.00

Plac przy Szkole Podstawowej w
Warmiaku.

od 9.00 do 15.00

Plac przy Szkole Podstawowej w
Łączkach.

od 9.00 do 15.00

Plac przy Szkole Podstawowej w Zalasiu.

od 9.00 do 15.00

Plac dawnego targowiska w Łysych przy
ul. H. Sienkiewicza.
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Lipniki

20.05.2022r.

od 9.00 do 15.00

Baba

23.05.2022r.

od 9.00 do 15.00

Plac przy nowej stacji uzdatniania wody
w Lipnikach „Grabska Góra”.
Plac przy świetlicy wiejskiej w Babie.
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