TERMINY WYWOZU ODPADÓW W II PÓŁROCZU 2019 ROKU (OD POSESJI)

meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
baterie i akumulatory
świetlówki
przeterminowane leki
chemikalia
odpady remontowe i budowlane
Szczegółowe informacje:
Urząd Gminy Sobienie-Jeziory
ul. Garwolińska 16, tel. 25 685 80 90 w. 42
www.sobieniejeziory.pl

II. Dziecinów,
Radwanków
Szlachecki,
Radwanków
Królewski,
Warszawice,
Warszówka

III. Gusin,
Piwonin,
Siedzów,
Szymanowice
Duże,
Szymanowice
Małe,
Śniadków
Dolny,
Śniadków
Górny,
Śniadków
Górny A,
Wysoczyn
IV. Karczunek,
Przydawki,
Sewerynów,
Sobienie
Biskupie,
Sobienie
Kiełczewskie I,
Sobienie
Kiełczewskie
II, Sobienie
Szlacheckie,
Nowy
Zambrzyków,
Stary
Zambrzyków,
Zuzanów

odpady
komunalne
stałe
surowce
wtórne
(worki
kolorowe)
Bio odpady
(worek
brązowy)
Gabaryty
i opony

Listopad

Grudzień

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Październik

surowce
wtórne
(worki
kolorowe)
Bio odpady
(worek
brązowy)
Gabaryty
i opony

Wrzesień

odpady
komunalne
stałe

Sierpień

31 lipiec godz.10:00 – 18:00
28 sierpień godz. 7:00 – 15:00
25 wrzesień godz. 10:00 – 18:00
30 październik godz. 7:00 – 15:00
27 listopad godz. 7:00 – 15:00
18 grudzień godz. 7:00 – 15:00

I. SobienieJeziory

Lipiec

Rok: 2019
Zbiórka: Sobienie-Jeziory, ul. Mały Rynek 10

Luty

Styczeń
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SEGREGUJ ODPADY
SZKŁO
WOREK

TU WRZUCAMY
 butelki i szklane
opakowania po napojach
w tym również
alkoholowych, żywności
i kosmetykach,
 słoiki (bez nakrętek,
zacisków, gumowych
uszczelek),
 szklanki oraz stłuczki,
 inne opakowania szklane
TU NIE WRZUCAMY
 opakowań po
lekarstwach, szkła
laboratoryjnego,
 termometrów, rtęciówek,
strzykawek
 szkła okularowego,
zbrojonego, szyb
samochodowych
 szkła żaroodpornego,
 żarówek, świetlówek,
 lamp neonowych,
fluorescencyjnych i
rtęciowych, reflektorów,
 ekranów i lamp
telewizyjnych,
 luster, ceramiki,
porcelany, zniczy, szkła
gospodarczego itp.

PAPIER
WOREK

TU WRZUCAMY
 gazety, czasopisma
 papier szkolny i biurowy,
 książki w miękkich
okładkach lub z
usuniętymi twardymi
okładkami,
 torebki i worki
papierowe,
 papier pakowy,
 tekturę i kartony, ścinki
drukarskie.
TU NIE WRZUCAMY
 zabrudzonego lub tłustego
papieru
 papieru woskowego
(katalogów i folderów
reklamowych),
 opakowań z zawartością
np. żywnością, wapnem,
cementem,
 kalek technicznych i
papierów przebitkowych
(rachunki, faktury),
 papieru termicznego i
faksowego,
 kartonów po sokach,
 pieluch jednorazowych,
podpasek i artykułów
higienicznych ,
 papierowych wkładów
wodoodpornych, tapet.

GMINA SOBIENIE-JEZIORY
DODATKOWE INFORMACJE:
tel. 25 685 80 90 w. 42 www.sobieniejeziory.pl
TWORZYWA
SZTUCZNE
WOREK

ODPADY
BIODEGRADOWALNE
WOREK

OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
I METAL
WOREK

TU WRZUCAMY
 zgniecione i puste
butelki plastikowe po
napojach
 puste opakowania po
kosmetykach, chemii
gospodarczej i środkach
czystości,
 czyste torebki foliowe,
 plastikowe opakowania
po żywności (kefirach,
jogurtach, serkach- z
oderwanym sreberkiem,
tacki po owocach,
butelki po produktach
mlecznych),
 plastikowe zakrętki,
 worki foliowe oraz inne
opakowania z tworzyw
sztucznych.
TU NIE WRZUCAMY
 tworzyw sztucznych
pochodzenia
medycznego
 mokrych folii, butelek i
pojemników z
zwartością
 opakowań po olejach i
smarach, płynach
chłodniczych,
nawozach,
 tworzyw piankowych,
styropianu , zabawek,
sprzętu AGD i RTV.

TU WRZUCAMY
 resztki żywności,
 przeterminowaną
żywność (bez
opakowań),
 obierki z owoców i
warzyw,
 skorupki jaj,
 papierowe filtry do
kawy, fusy, papierowe
woreczki po herbacie,
 ścięta trawa, mech,
rozdrobnione gałązki,
resztki roślin.
TU NIE WRZUCAMY
 odpadów z tworzyw
sztucznych,
 resztek jedzenia w
płynie,
 odchodów zwierzęcych,
piasku dla kotów,
 popiołu z kominka lub
pieca,
 papierosów oraz ich
pozostałości
 zmiotek.

TU WRZUCAMY
 opakowania wykonane
z co najmniej dwóch
różnych materiałów,
których nie można
rozdzielić ręcznie, np.
kartony po mleku i
sokach, opakowania po
zupkach, kefirach,
jogurtach, serkach z
nieoderwanym
sreberkiem, po
przyprawach, puste
opakowania po lekach,
pigułkach,
 puszki po napojach,
konserwach,
 kapsle,
 puszki po karmie dla
zwierząt i inne.
TU NIE WRZUCAMY
 wszystkich innych
opakowań, które nie
składają się z co
najmniej dwóch
różnych materiałów.

ZMIESZANE

POJEMNIK I WOREK
TU WRZUCAMY
 odpadki kuchenne nie ulegające
rozkładowi,
 zużytą odzież i obuwie,
 wykorzystane środki
higieniczne (waciki, podpaski,
pieluchy, chusteczki
higieniczne),
 porcelanę, szkło żaroodporne,
okularowe , zbrojone, lustra,
 papier i folię zabrudzoną
tłuszczem, żywnością
 odchody zwierząt domowych
 popiół (wystudzony)
 zmiotki i inne.
Punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
(GPSZOK)









przeterminowane leki,
chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,
żarówki, świetlówki, lampy
meble oraz inne odpady
wielkogabarytowe
opony
dodatkowo szkło, papier,
tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe i
metal.

