WOREK NA ODPADY POREMONTOWE DLA MIESZKAŃCÓW
Do odpadów poremontowych zaliczamy: odpady budowlane pochodzące z prac
przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym: demontażu i prac
remontowych, przeprowadzanych w mieszkaniach/domach.
Za utrzymanie porządku wokół worka gruzowego odpowiada jego użytkownik - odpady
powinny być składowane w sposób estetyczny i uporządkowany
Do worka można składować: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, tynkarski, drewno z
rozbiórki, płyty kartonowo-gipsowe, folie remontowe, styropian budowlany, inne frakcje
powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.
Na wierzch worka prosimy składować*: odpady izolacyjne: watę szklaną, mineralną itp.,
odpady pokryć dachowych: papę.
Obok worka prosimy składować: umywalki, wanny, muszle klozetowe, kabiny prysznicowe,
zlewozmywaki itp.
Do worka nie można składować: mebli, elementów stolarki meblowej, elementów
wyposażenia mieszkań: karniszy, wykładzin, dywanów, poduszek, zabawek, okien** itp.,
elektrośmieci: odbiorników radiowych, telefonów, części sprzętu komputerowego, zużytych
opon, elementów karoserii i wyposażenia samochodów, odpadów niebezpiecznych: resztek
farb, lakierów, chemikaliów, opakowań po odpadach niebezpiecznych, baterii,
akumulatorów, żarówek, gaśnic itp.***
*worki zapełnione powyżej wyznaczonej linii nie będą odbierane, użytkownik jest
zobowiązany usunąć wystające odpady
**zdemontowane okna można przywieźć na teren Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie po
uprzednim zgłoszeniu do Biura Obsługi Klienta (usługa odpłatna)
*** odpady niebezpieczne można przywieźć do PSZOK-u działającego na terenie ZOM-u
Odpady pokryć dachowych: papę oraz materiały izolacyjne, watę szklaną oraz mineralną
można przywieźć do PSZOK działającego na terenie ZOM Sopot po uprzednim zgłoszeniu do
Biura Obsługi Klienta - USŁUGA ODPŁATNA.
Worek należy tak ustawić, aby możliwy był dojazd do niego pojazdu ciężarowego boczną
burtą oraz podjęcie zapełnionego worka dźwigiem umieszczonym na pojeździe (przestrzeń
nad workiem powinna być wolna od przeszkód typu: drzewo, dach itp.).
W wypadku ujawnienia umieszczenia kontenera/worka Big Bag w pasie drogowym,
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo o ruchu drogowym lub uchwałą
Rady Miasta Sopotu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Sopotu, podejmowane będą czynności prawne przez Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż
Miejską.
ZASADY UŻYTKOWANIA WORKA NA ODPADY POREMONTOWE
1. Worek przeznaczony jest tylko i wyłącznie do remontu mieszkań/domów znajdujących się
na terenie gminy Sopot.
2. Odbiór worka jest realizowany z adresu/okolicy lokalu, dla którego został wydany.

3. Odbiór worka należy zgłosić w terminie do 14 dni od daty jego pobrania, podając jego
numer oraz telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za jego wydanie.
4. BRAK TERMINOWEGO ZGŁOSZENIA ODBIORU WORKA WIĄŻE SIĘ Z JEGO ODBIOREM BEZ
POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA.
Z tytułu składowania w worku gruzowym odpadów innych niż dopuszczonych w powyższym
wykazie, Straż Miejska może nałożyć na użytkownika mandat karny na podstawie art. 10 ust
2 a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach, w związku z uchwałą nr
XII/158/2015 Uchwała Rady Miasta Sopotu z dn. 19 X 2015r.

