HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

MIASTO WIELUŃ – REJON III (od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.)
Lp.

1.

2.

3.

4.

ULICA

Data odbioru odpadów
zmieszanych
(w przypadku zbiórki
selektywnej – pozostałość po
segregacji)

Data odbioru
• metali i tworzyw
sztucznych
• odpadów
biodegradowalnych

Data odbioru
• papieru i tektury
• odpadów
biodegradowalnych

Graniczna
06.02.2019r.
20.02.2019r.

06.02.2019r.

20.02.2019r.

06.03.2019r.
20.03.2019r.

06.03.2019r.

20.03.2019r.

03.04.2019r.
17.04.2019r.

03.04.2019r.

17.04.2019r.

30.04.2019r.

30.04.2019r.

15.05.2019r.

(zamiast 01.05.19)

(zamiast 01.05.19)

Żytnia

Gaszyńska

Powstańców
Warszawy

15.05.2019r.
5.

6.

7.

8.

9.

Lipowa
05.06.2019r.
19.06.2019r.

05.06.2019r.

19.06.2019r.

03.07.2019r.
17.07.2019r.

03.07.2019r.

17.07.2019r.

07.08.2019r.
21.08.2019r.

07.08.2019r.

21.08.2019r.

04.09.2019r.
18.09.2019r.

04.09.2019r.

18.09.2019r.

02.10.2019r.
16.10.2019r.

02.10.2019r.

16.10.2019r.

06.11.2019r.
20.11.2019r.

06.11.2019r.

20.11.2019r.

04.12.2019r.
18.12.2019r.

04.12.2019r.

18.12.2019r.

Jesionowa

Cisowa

Sosnowa

Wierzbowa

10. Modrzewiowa

11. Wiśniowa

12. Kasztanowa
13. Morelowa
14. Akacjowa
15. Brzozowa
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00
Odpady nie wystawione zgodnie z datami harmonogramu wywozu będą odebrane w kolejnym terminie wywozu

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH - WIELUŃ
 ODPADY PAPIERU I TEKTURY (WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, notatniki, katalogi, tekturę, karton, worki
papierowe, papier biurowy; NIE WRZUCAMY: opakowań z zawartością, tapet, papieru termicznego, worków po
materiałach budowlanych, pieluch, podpasek, opakowań wielomateriałowych i papierów foliowanych) – odbiór
raz w miesiącu w niebieskich workach o pojemności 120 litrów
 ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI, OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH (WRZUCAMY: puste butelki
plastikowe po napojach, detergentach, kosmetykach; plastikowe i metalowe opakowania po żywności - puszki,
kubki, folie, torebki, reklamówki, nakrętki z tworzyw sztucznych, metalowe naczynia do gotowania, drobny złom;
opakowania wielomateriałowe – kartony po mleku, sokach itp. NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, farbach,
olejach
silnikowych,
środkach
ochrony
roślin,
części
sprzętu
AGD
i RTV, części samochodowych, styropianu, gumy, baterii) – odbiór raz w miesiącu w pojemnikach i żółtych
workach o pojemności 120 litrów.
 STŁUCZKA SZKLANA (WRZUCAMY: butelki szklane po napojach i żywności, słoiki, szklanki, kieliszki, szklane
opakowania po kosmetykach; NIE WRZUCAMY: szyb okiennych i samochodowych, luster, szkła zbrojonego,
opakowań po lekach, naczyń żaroodpornych, kryształów, ceramiki – talerzy, kubków, doniczek, szkła
okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp fluorescencyjnych i neonowych, luksferów, zniczy
z woskiem, termometrów, rtęciówek, strzykawek;) – odbiór raz na kwartał w zielonych pojemnikach.

Terminy odbioru: 29.03.19r., 28.06.19r., 30.09.19r., 31.12.19r.
 ODPADY ZMIESZANE (WRZUCAMY: zużyte środki higieny osobistej, zużytą odzież, obuwie, styropian
opakowaniowy, popiół, inne odpady pozostające po segregacji szkła, papieru, metalu, plastiku;
NIE WRZUCAMY: odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków, chemikaliów, baterii i akumulatorów, opon,
sprzętu elektrycznego i elektronicznego; odpadów, które podlegają segregacji) – odbiór dwa razy w miesiącu w
pojemnikach, których obowiązek wyposażenia spoczywa na właścicielu nieruchomości.
 ODPADY BIODEGRADOWALNE i ZIELONE – (WRZUCAMY: resztki żywności, obierki od warzyw i owoców, skorupki
od jaj, przeterminowana żywność, trawa, liście, chwasty, zrębkowane gałęzie.) Odpady te muszą być wrzucane
do kosza luzem, bez opakowań i worków – odbiór dwa razy w miesiącu w brązowych pojemnikach 120 lub 240
litrów. Do czasu wyposażenia posesji w pojemniki brązowe, odpady biodegradowalne należy wrzucać do
pojemnika na odpady zmieszane.
W zabudowie jednorodzinnej oraz zagrodowej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można
poddać we własnym zakresie procesowi kompostowania pod warunkiem, że nie będzie to powodować
uciążliwości dla otoczenia. W przypadku braku na nieruchomości kompostownika odpady zielone można również
przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie, który przyjmuje tego
typu odpady bez dodatkowej opłaty. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie w
przypadku dostarczenia gałęzi i konarów drzew w postaci niezrębkowanych odmówi ich przyjęcia.
 ODPADY BUDOWLANE (Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych
robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, należy
przekazywać indywidualnie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie, który
przyjmuje tego typu odpady bez dodatkowej opłaty. Dopuszcza się możliwość wykonania odbioru odpadów
budowlanych i rozbiórkowych od poszczególnych właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców odbierających
odpady komunalne na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy stronami.)
Odpady należy gromadzić w pojemnikach nie przekraczając ich nominalnej wielkości i w sposób umożliwiający
ich swobodny wysyp w chwili podniesienia pojemnika dnem do góry.

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĄ W DZIEŃ WYWOZU DO GODZINY 7.00
(W przypadku remontu, przebudowy drogi pojemniki/worki należy wystawić w miejscu
umożliwiającym swobodny dojazd śmieciarki)

