HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY W 2019 ROKU
Lp. Miejscowość

NOWINY
MAJDAN KRZYWSKI
1 GLINISKA
KRZYWE
OLSZANKA
ŁOPIENNIK GÓRNY

ŁOPIENNIK DOLNY 2 KOLONIA
ŁOPIENNIK NADRZECZNY
ŁOPIENNIK DOLNY
ŁOPIENNIK PODLEŚNY

DOBRYNIÓW
DOBRYNIÓW KOLONIA
3 BOROWICA
ŻULIN
WOLA ŻULIŃSKA

DATA ODBIORU ODPADÓW
Odpady wielkogabaOdpady
rytowe sprzęt elektryzmieszane
czny i elektroniczny
14 styczeń
18 luty
18 marzec
15 kwiecień
10 kwiecień
13 maj
9 wrzesień
17 czerwiec
15 lipiec
19 sierpień
16 wrzesień
14 październik
18 listopad
16 grudzień
15 styczeń
19 luty
19 marzec
16 kwiecień
14 maj
11 kwiecień
18 czerwiec
10 wrzesień
16 lipiec
20 sierpień
17 wrzesień
15 październik
19 listopad
17 grudzień
16 styczeń
20 luty
20 marzec
17 kwiecień
12 kwiecień
15 maj
11 wrzesień
19 czerwiec
17 lipiec
21 sierpień
18 wrzesień
16 październik
20 listopad
18 grudzień

UWAGI:
W dniu wywozu worki oraz pojemniki prosimy wystawiać do godziny 7:00

Odpady
segregowane
14 styczeń
18 luty
18 marzec
15 kwiecień
13 maj
17 czerwiec
15 lipiec
19 sierpień
16 wrzesień
14 październik
18 listopad
16 grudzień
15 styczeń
19 luty
19 marzec
16 kwiecień
14 maj
18 czerwiec
16 lipiec
20 sierpień
17 wrzesień
15 październik
19 listopad
17 grudzień
16 styczeń
20 luty
20 marzec
17 kwiecień
15 maj
19 czerwiec
17 lipiec
21 sierpień
18 wrzesień
16 październik
20 listopad
18 grudzień

Metody segregacji odpadów:
PAPIER - worek niebieski, wrzucamy:
opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, ulotki,zeszyty,papier biurowy.

Nie wrzucamy:
odpady higieniczne np.. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki; kartony po mleku i napojach; papier
lakierowany i powleczony folią; zanieczyszczony papier; papierowe worki po nawozach i materiałach
budowlanych.

SZKŁO - worek zielony, wrzucamy:
butelki po napojach i żywności; słoiki; szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
ceramika; doniczki; porcelana; szkło okularowe i żaroodporne; znicze z zawartością wosku; żarowki;
swietlówki i reflektory; opakowania po lekach; rozpuszczalnikach i olejach silnikowych; lustra i szyby.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE OPAKOWANIA - worek żółty, wrzucamy:
butelki plastikowe; nakrętki; kapsle; zakrętki od słoików; plastikowe opakowania; torebki; worki foliowe;
kartony po mleku/sokach; puszki po żywności; folie aluminiowe; opakowania po środkach czystości;
kosmetykach

Nie wrzucamy:
opakowania po lekach; zużyte baterie i akumulatory; opakowania po farbach; lakierach i olejach ,plastikowych.

W ramach organizowanych zbiorek odbierany będzie KOMPLETNY :
sprzęt RTV; sprzęt komputerowy; urządzenia AGD, kontakty; włączniki; bezpieczniki; przewody elektryczne.
baterie i akumulatory; żarówki; świetlówki; urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne

Odpady wielkogabarytowe:
meble; szafy; stoły; krzesła; sofy; dywany; materace; wózki dziecięce; rowery; zabawki dużych rozmiarów.
odbierane będą opony spełniające poniższe warunki: czyste bez piasku, ziemi i innych zanieczyszczeń, felg.
opony o średnicy max. 1,2m (ciężarowe, dostawcze, osobowe, do przyczep, rowerowe.)

Nie będą odbierane :
-zużyte opony ciągnikowe , ciężarowe POWYZEJ 1,2m
-części samochodowe , motorowery, kosiarki, odpady remontowe, odpady ogrodowe.
-części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część)
nie będą wywożone jako odpady wielkogabarytowe

USŁUGI Transportowe
Gabriel Gorzel
21-040 Świdnik
Kazimierzówka 97
Tel. 602-768-346

