Rozkład jazdy „Ekostacji Juliusz”
PERON 1
Tor 1 - Gruz 17 01 07
Gruz betonowy, gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych (kafelki, umywalki, wanny, toalety, ceramiczne
elementy dekoracyjne).
Tor 2 - Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
Wersalki, stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery.
Tor 3 - Papier i tektura 15 01 01
Pudełka kartonowe i tekturowe, papier pakowy, papier szkolny oraz biurowy, gazety, czasopisma, katalogi,
książki.
Tor 4 - Tworzywa sztuczne 15 01 02
Plastikowe butelki po napojach, kartony po napojach i mleku, plastikowe butelki po płynach do mycia naczyń,
płynach do płukania tkanin, mydłach oraz żelach i szamponach.
Tor 5 - Szkło 15 01 07
Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, kolorowe butelki po napojach alkoholowych, kolorowe szklane
opakowania po kosmetykach.
Tor 6 - Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06
Opakowania drewniane, opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych.
PERON 2
Tor 1 - Odpady zielone 20 02 01
Trawa, liście, drobne gałęzie powstające w wyniku pielęgnacji przydomowych ogródków/ogrodów.
Tor 2 - Urządzenia zawierające freony 20 01 35*
Lodówki, zamrażarki, chłodziarki.
Tor 3 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 35* oraz 20 01 36
Pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, tostery, wentylatory elektryczne, odkurzacze, telewizory,
komputery, laptopy, drukarki, sprzęt video, telefony, narzędzia elektryczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny.
PERON 3
Tor 1 - Opony 16 01 03
Zużyte opony z samochodów o DMC do 3,5t oraz wózków, rowerów, motocykli.
Tor 2 - Farby, tusze, kleje, żywice 20 01 28
Nie zawierające substancji niebezpiecznych.
Tor 3 - Tekstylia 20 01 11
Ubrania, koce, firanki, tkaniny.
Tor 4 - Baterie i akumulatory 20 01 34
Z pilotów, zegarów, wag, kalkulatorów, drobnych urządzeń elektrycznych.
Tor 5 - Baterie i akumulatory z oznaczeniem Pb, Hg, Li, Cd 20 01 33*
Akumulatory: motocyklowy, samochodowy i z ups, bateria z laptopa, akumulator z elektronarzędzi.
Tor 6 - Oleje silnikowe, przekładniowe 13 02 08*
Przepracowane, przeterminowane oleje silnikowe i przekładniowe z pojazdów, maszyn i urządzeń
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.
Tor 7 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21*
Świetlówki oraz termometry rtęciowe.
Tor 8 - Leki 20 01 32
Przeterminowane, nienadające się do użytku, niepotrzebne leki.
Tor 9 - Zabrudzone tkaniny 15 02 02*
Sorbenty, zużyte filtry, zabrudzone bądź zaolejone tkaniny służące do wycierania oraz czyszczenia, ubrania
ochronne zabrudzone substancjami niebezpiecznymi.
Tor 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01
10*
Puszki, pojemniki, opakowania po farbach, lakierach, aerozolach, olejach. Na których znajdują się symbole:
DZIĘKUJEMY,
ŻE DBASZ O ŚRODOWISKO!

