tel. 85 737 10 88 lub 509 959 558

Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej i
wielorodzinnej w Gminie Rudka w 2017 r.

Uwaga
Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano.
Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób nie zostaną zabrane.
Worki z odpadami selektywnie zebranymi należy zawiązywać, aby ich zawartość nie rozsypywała się.

Odpady zmieszane,

ulica

(pojemnik oznaczony
nalepką „Z”)

Odpady
segregowane
(pojemnik oznaczony
nalepką „S”)

Odpady
zielone
(bioodpady)
w workach

popiół/piach w
workach
Brańska
Badowskiego
Cegielniana
Ciechanowiecka
Łąkowa
Młynowa,
Ogrodowa
Olendzka
Ossolińskich
Polna
Sportowa
Szkolna
3-go Maja
Wola
Wolności
Zakościelna
Józefin
Karp
Koce Borowe
Niemyje- Jarnąty
Niemyje-Nowe
Niemyje-Skłody
Niemyje-Stare
Niemyje-Ząbki
Olendy

drugi wtorek miesiąca

pierwszy wtorek miesiąca

10 I, 14 II,
14 III, 11 IV,
9 V, 13 VI,
11 VII, 8 VIII,
12 IX, 10 X,
14 XI, 12 XII,

3 I, 7 II,
7 III, 4 IV,
4 V(czwartek), 6 VI,
4 VII, 1 VIII,
5 IX, 3 X,
7 XI, 5 XII,

druga środa miesiąca

pierwsza środa miesiąca

11 I, 8 II,
8 III, 12 IV,
10 V, 14 VI,
12 VII, 9 VIII,
13 IX, 11 X,
8 XI, 13 XII,

4 I, 1 II,
1 III, 5 IV,
4 V(czwartek), 7 VI,
5 VII, 2 VIII,
6 IX, 4 X,
7 XI (wtorek), 6 XII

pierwszy wtorek
miesiąca

7 III, 4 IV,
4 V(czwartek), 6 VI,
4 VII, 1 VIII,
5 IX, 3 X,

pierwsza środa
miesiąca

1 III, 5 IV,
4 V(czwartek), 7 VI,
5 VII, 2 VIII,
6 IX, 4 X,

Informacje
Zasady segregacji odpadów
 Pojemnik oznaczony literą „S” – tzw. odpady „suche”: tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, szkło białe
i kolorowe, makulatura (papier, tektura, w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), opakowania
wielomateriałowe, tekstylia.
 Pojemnik oznaczony literą „Z” – zmieszane odpady komunalne: niesegregowane odpady lub pozostałości z
segregacji np. filtry od kawy i herbaty z zawartością, kobiece artykuły higieniczne, pieluchy jednorazowe,
pieluchomajtki jednorazowe, zanieczyszczona folia aluminiowa, papier powlekany folią i kalką, spodki ,
talerze, doniczki.
 Worek czarny – na schłodzony popiół lub żużel oraz piach w sezonie grzewczym- 2 szt./na miesiąc/właściciel
(od X do IV) , w sezonie letnim- 1 szt./na miesiąc/właściciel (od V do IX)
 Worek bezbarwny-na odpady zielone- bioodpady (trawa, liście): 4 szt./na rok/właściciel. (Gromadzenie
odpadów zielonych nie jest obowiązkowe, a ich zagospodarowanie może odbywać się przez kompostowanie
na nieruchomościach mieszkańców.)
Worki należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.
Przy odbiorze worków MPO zostawimy na posesji taką samą ilość worków pustych.
W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków, właściciel nieruchomości będzie mógł je dokupić u
ekipy wywozowej po cenie wartości worka.

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (AGD i RTV),
odbędzie się 3 razy w roku, termin odbioru zostanie podany do ogólnej wiadomości.
Nie będą zabierane odpady
ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady
oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.
Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
 odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy,
regały, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki
dużych rozmiarów, itp.
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (tj. sprzęt AGD i RTV) np. lodówki, pralki, suszarki, kuchenki
gazowe i mikrofalowe, telewizory, monitory, radioodbiorniki, komputery, notebooki, drukarki, telefony,
elektronarzędzia, itp.
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:
 odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także (np. opony do ciągników i
maszyn rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych)
 odpady budowlano-remontowe (np. okna, drzwi, gruz, papa, eternit, wanny, umywalki itp.)
 zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne
 szkło, ziemia, odpady ogrodowe
 odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszane i na odpady
segregowane

Przeterminowane leki
można dostarczać do specjalnego pojemnika ustawionego w Aptece przy ul. Brańskiej 13, Rudka
Zużyte baterie i akumulatory
można dostarczać do specjalnego pojemnika ustawionego w budynku Urzędu Gminy w Rudce.

