HARMONOGRAM

odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
dla miejscowości:

Lipienice Górne 14A, 14B – nieruchomości wielolokalowe
Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych
Adres:
ul. Szydłowiecka 28A, 26-110 Skarżysko-Kam.
Telefon:
603 274 495
Pon. - Pt. 7.30-15.30
e-mail:
andrzej.pogorzelski@wp.pl

Urząd Gminy Jastrząb
Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb
tel. (48)628-48-60, (48)628-48-72
e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl

Segregacja Miesiąc

Metale i tworzywa
sztuczne

Segregacja Szkło

Odpady
zmieszane Komunalne

Papier

Popiół

Odpady BIO

styczeń

20

13

27

luty

17

10

24

marzec

17

10

24

kwiecień

21

7

7, 14, 21, 28

maj

19

5

5, 12, 19, 26

10, 17, 24, 31

czerwiec

16

2

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

lipiec

21

7

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

sierpień

18

4

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

wrzesień

22

8

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

październik

20

6

6, 13, 20, 27

listopad

17

3

24

grudzień

15

8

22

3
2

8

2, 9, 16, 23, 30

4, 11, 18, 25

2
00

Odpady zmieszane oraz segregowane należy wystawić przed posesję do drogi publicznej do godz., 7 .
SPOSÓB SEGREGACJI:
Worek z napisem:

„METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE”

Worek zielony z napisem:

„SZKŁO”
Worek niebieski z napisem:

„PAPIER”
Worek czarny z napisem:

„ODPADY KOMUNALNE
ZMIESZANE”

WRZUCAMY: - butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej stosowanej w gospodarstwach domowych, kosmetykach (np.
szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowaniach plastykowych po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki,
plastikowe torebki, worki, reklamówki inne folie powstałe w gospodarstwie domowym, plastykowe koszyczki po owocach i innych
produktach, puszki po napojach i sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe
kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady
opakowaniowe.
Nie wrzucać! – strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, opakowania po lekach i farbach, lakierach
i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne)
WRZUCAMY: - szkło opakowaniowe po napojach i żywności – butelki i słoiki oraz stłuczka szklana, butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach.
Nie wrzucać! – szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło
kryształowe, reflektory, opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby
okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
WRZUCAMY: - Opakowania z papieru i tektura, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy (duże kartony należy powiązać i ustawić obok worków).
Nie wrzucać! - papier powlekany folią i kalką, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki,
worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet.
Odpady komunalne zmieszane, odpady pozostałe po wstępnej segregacji, porcelana, zabawki, środki z higieny osobistej, mokra i zabrudzona
frakcja odpadów z papieru, plastiku oraz inne odpady, które nie dają się zakwalifikować do żadnej frakcji odpadów zbieranych w sposób
selektywny.
Nie wrzucać! - szkła, butelek plastikowych, metali, makulatury, papy, ziemi, eternitu, gruzu, popiołu, materiałów izolacyjnych z budowy
i remontów (styropian, wata mineralna).

Pojemnik brązowy z napisem: WRZUCAMY: - odpady BIO „zielone” - odpadki warzywne i owocowe, trawa z pielęgnacji posesji i trawników, liście trociny, drobne gałązki.
Odpady wystawione w workach nie będą odbierane
„BIO”
Pojemnik z napisem:

„POPIÓŁ”

Popioły i żużle paleniskowe tylko z ogrzewania domów mieszkalnych.
Odpady wystawione w workach nie będą odbierane

