TERMINARZ 2020 R.
POPIÓŁ
MARZEC

LISTOPAD

Popiół

Popiół

9

4

10

5

11

9

CHLEWISKA, ŁUKAWICA, WOLA WIELKA, JĘDRZEJÓWKA

12

10

PŁAZÓW, ŁÓWCZA, HUTA ZŁOMY, DĘBINY

16

12

RUDA RÓŻANIECKA, HUTA RÓŻANIECKA

17

16

MIEJSCOWOŚĆ

2020 R

Ulica: WARSZAWSKA, BOHATERÓW, POLNA, WESOŁA,
PARTYZANTÓW, PAŁACOWA, JÓZEFOWSKA, KOŚCIELNA, ZIELONA, MŁYNKI,
ŁOZY, ARMII KRAJOWEJ,
BLOKI – PGR, BOHATERÓW, SOBIESKIEGO
Ulica: KRUPIECKA, SPORTOWA, KOŚCIUSZKI, SOBIESKIEGO, TARGOWA,
GRANICZNA, LWOWSKA, PODZAMCZE,
KAZIMIERZOWSKA, RYNEK, WOLAŃCZYKA,
SOBIESKIEGO, OS. SŁONECZNE
NAROL WIEŚ, KADŁUBISKA, LIPIE, LIPSKO, PODLESINA

ODPADY PROBLEMATYCZNE : sprzęt elektryczny, meble, baterie,
akumulatory, leki, złom, farby
KWIECIEŃ

WRZESIEŃ

Odpady
problematyczne

Odpady
problematyczne

6

2

7

3

8

7

LIPIE, LIPSKO,

9

8

CHLEWISKA, ŁUKAWICA

15

9

WOLA WIELKA, JĘDRZEJÓWKA

16

10

PŁAZÓW, ŁÓWCZA,

20

14

HUTA ZŁOMY, DĘBINY

21

15

RUDA RÓŻANIECKA,

22

16

HUTA RÓŻANIECKA

23

17

2020 R

MIEJSCOWOŚĆ

Ulica: WARSZAWSKA, BOHATERÓW, POLNA, WESOŁA,
PARTYZANTÓW, PAŁACOWA, JÓZEFOWSKA, KOŚCIELNA, ZIELONA, MŁYNKI,
ŁOZY, ARMII KRAJOWEJ,
BLOKI – PGR, BOHATERÓW, SOBIESKIEGO
Ulica: KRUPIECKA, SPORTOWA, KOŚCIUSZKI, SOBIESKIEGO, TARGOWA,
GRANICZNA, LWOWSKA, PODZAMCZE,
KAZIMIERZOWSKA, RYNEK, WOLAŃCZYKA,
SOBIESKIEGO, OS. SŁONECZNE
NAROL WIEŚ, KADŁUBISKA, PODLESINA

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH PROWADZONA
PRZEZ - PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny będzie w dniach roboczych
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 (plac wysypiska odpadów).
PSZOK planuje rozpocząć swoją działalność po uzyskaniu
wpisu do Bazy Danych
Odpadowych.
Odpady
wykazane poniżej
będą przyjmowane do PSZOK-u
nieruchomości którzy uiszczają opłaty za odpady komunalne !!!
Do PSZOK – u












od

właścicieli

można przekazać następujące odpady:

papier, w tym opakowania z papieru i tektury,
szkło, w tym opakowania ze szkła pozbawione zawartości, szyb okiennych,
tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale,
bioodpady: zielone oraz rozdrobnione gałęzie, liście,
gałęzie z pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych (nie dotyczy upraw),
odpadów niebezpiecznych, w tym źródła światła,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, przeterminowane leki,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
elementy wymienne, naprawcze sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
zużyte opony samochodów osobowych - 4 szt. na rok.
popiół, farby.

Uchwała nr 142/XV/2019 z 12 grudnia 2019 r. wprowadzona limit przyjmowania zużytych
opon samochodów osobowych do PSZOK-u w ilości 4 sztuk
w ciągu roku
od gospodarstwa domowego. Przekazywane opony powinny być w całości i posiadać
oryginalny kolor.
Przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK odbywać się będzie
na następujących warunkach:
1) Odpady budowlane lub remontowe należy przekazywać do punktu selektywnego w taki
sposób, aby uniemożliwić ich pylenie podczas transportu.
2) Odpady o których mowa w pkt 1, stanowiące różny materiał budowlane i rozbiórkowe w
tym wyposażenia (armatura, glazura) powinny być dostarczone rozdzielnie, by nie
stanowiły jednej masy odpadu.
Zachęcamy wszystkich do wrzucania odpadów segregowanych szkła i plastików w
ogólnodostępne pojemniki (tzw. dzwony). Odzyskane w ten sposób odpady selektywne
przekazane zostaną na PSZOK.
Taka polityka segregacji odpadów pozwoli w przyszłości na niepodwyższanie, a być może
i obniżenie opłaty za odpady komunalne.
Należy pamiętać, że głównym czynnikiem wpływającym na cenę za odpady komunalne jest
waga odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców przez firmę zewnętrzną !

