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Uprzejmie informujemy, iż odpady komunalne to odpady związane z nieprzemysłową

dzialalnością człowieka. Zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia2OIż roku (Dz.U. z2OL6r.

poz.1987|, odpady komunalne są definiowane jako odpady powstajqce

w gospodarstwach domowych, z wyłqczeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także

odpady niezawierajqce odpadów niebezpiecznych pochodzqce od innych wytwórców odpadow,

które ze względu na swój charakter lub skład sq podobne do odpadów powstajqcych

w gospodarstwach domowych.

W związku z nowymi wytycznymi oraz zaostrzonymi przepisami, zakłady przetwarzające

zużyte opony rygorystycznie podchodzą do jakości oraz rodzajów dostarczanych im opon.

Przyjmują opony wyłącznie pneumatyczne w całości, do szerokości max. 420 mm i średnicy max,

1200 mm. Dostawa zużytych opon musi być bez zanieczyszczeń. Zużyte opony typu wystrzały,

opony z felgami nie podlegają recyklingowi i są zawracane do dostawcy. Zaznaczamy, iż na tą

chwilę zakłady przetwarzania odpadów (RlPOKi) całkowicie wstrzymaĘ przyjmowanie odpadów

o kodzie (16 01 03). Mamy nadzieję, iż w niedługim czasie sytuacja dotycząca przyjmowania

i przetwarzania zużytych opon poprawisię.

W związku z powyższym z przykrością informujemy, iż zużyte opony niespełniające

powyższych kryteriów nie będą odbierane.

Ponadto informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny

zgodnie z art, 4 ust. 24) ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: ,,zużyty sprzęt

- rozumie się przez to sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy

z dnia 1-4 grudnia ZOLż r. o odpadach, łącznie ze wszystkimi częściami składowymi,
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podzespolami i materiałami eksploatacyjnymi stanowiącymi

pozbywania się Eo", Powyższe argumentujemy ochroną

pracowników odbierających odpady.

część sprzętu w momencie

zdrowia i bezpieczeństwem
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