HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:
KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH, SEGREGOWANYCH (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło), ODPADÓW ”ZIELONYCH”, POPIOŁU
Z TERENU MIASTA PODKOWA LEŚNA w okresie wrzesień – grudzień 2015 r.
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UWAGA! Odpady należy udostępnić do odbioru (zaleca się wystawić je przed posesję) w dniu wywozu odpadów, do godziny 6 rano.
Odbierane będą tylko odpady umieszczone w pojemnikach/workach.
Rejon I obejmuje ulice: Bażantów, Błońska (od Brwinowskiej do Słowiczej), Brwinowska, Gołębia, Grodziska, Helenowska (od Brwinowskiej do Słowiczej), Jaskółcza, Jastrzębia, Krasek,

Kukułek, Orla, Ptasia, Sępów, Słowicza, Sokola, Sowia, Sójek, Szczygla, Szpaków, Warszawska (od Brwinowskiej do Słowiczej), Wróbla, Zachodnia.
Rejon II obejmuje ulice: Błońska (od Brwinowskiej do Jeleniej), Bobrowa, Borsucza, Dzików, Główna, Helenowska (od Brwinowskiej do Jeleniej), Jelenia, Jeża, Krecia, Królicza, Lisia,

Lotnicza, Łosia, Miejska, Myśliwska, Ogrodowa, Rysia, Sarnia, Warszawska (od Brwinowskiej do Głównej), Wiewiórek, Zamkowa.
Rejon III obejmuje ulice: Akacjowa, Bluszczowa, Borowin, Czeremchowa, Głogów, Irysowa, Iwaszkiewicza, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Konwalii, Kwiatowa, Leśniczówka Dębak,
Lilpopa, Modrzewiowa, Orzechowa, Paproci, Parkowa, Przy Lesie, Sasanek, Sportowa, Storczyków, Świerkowa, Różana, Wrzosowa.
Rejon IV obejmuje ulice: 11-go Listopada, Bukowa, Brzozowa, Cicha, Dębowa, Ejsmonda, Grabowa, Graniczna/Podleśna, Jaworowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna,

Krasińskiego, Lipowa, Mickiewicza, Młochowska, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa, Wschodnia, Żeromskiego.

Zużyte RTV, AGD, gabaryty (np. meble), chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje), opony,
gruz (z drobnych remontów, do 5 worków o poj. do 120 l.): wystawka przed posesję w dniach 17 września 2015 r. (zgłoszenie do 14 września), 26 listopad 2015 r. (zgłoszenie do 23 listopada).
Odbiór odpadów po zgłoszeniu tel.: 22 729-98-98, 729-98-99, fax: 22 729-98-80, biuro@eko-hetman.pl
W ramach wystawki nie będą odbierane: papa, eternit, odpady samochodowe, świetlówki.

Popiół należy gromadzić we własnym worku, o pojemności do 120 litrów, odpornym na rozerwanie .
Worki na pozostałe frakcje mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany pełny na pusty, w dniu odbioru odpadów, istnieje możliwość pobrania dodatkowych worków w
siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, pok. 11

Przeterminowane leki – apteki (wykaz aptek na stronie internetowej Urzędu Miasta www.podkowalesna.pl)
Zużyte baterie –Zespół Szkół, Urząd Miasta, CKiIO.
Świetlówki –Urząd Miasta
Tekstylia – pojemniki na odzież (lokalizacja pojemników na stronie internetowej Urzędu Miasta www.podkowalesna.pl)
Reklamacje od mieszkańców należy wysyłać wyłącznie na adres mailowy:

odpady@podkowalesna.pl

Odpady gromadzone są w workach w kolorze:
zmieszane odpady komunalne

szkło opakowaniowe

czarny

papier i tektura, metale, tworzywa
sztuczne

odpady „zielone”
(trawa, liście)

żółty

należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o
pojemności do 80 litrów, odpornych na rozerwanie
(odbierane będą również worki o pojemności 120 litrów,
zawiązane, nie wypełnione do końca)

biały

wrzucamy

nie wrzucamy

wrzucamy

nie wrzucamy

wrzucamy

nie wrzucamy

wrzucamy

nie wrzucamy

odpady pozostałe po segregacji
resztki jedzenia
pieluchy
podpaski
artykuły higieniczne
zatłuszczone opakowania
mokry, brudny papier i folię
żwirek i trociny z kuwet
odchody zwierząt domowych
worki z odkurzaczy z zawartością
tworzywa piankowe
papier termiczny i faksowy
kalkę
tapety
ceramikę i porcelanę
lustra
szyby
szkło zbrojone i żaroodporne
obuwie

leków
baterii i akumulatorów
odpadów budowlanych
opakowań po farbach i olejach
zużytego RTV/AGD
opakowań po nawozach
środków owado i
chwastobójczych

butelki
słoiki
inne szklane opakowania

ceramiki
porcelany
luster
szyb
szkła żaroodpornego
szkła zbrojonego
doniczek
zniczy z zawartością wosku
żarówek i świetlówek
szkła kryształowego
reflektorów
termometrów i strzykawek
monitorów
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

opakowania z papieru i tektury
gazety i czasopisma
katalogi, prospekty, foldery
papier szkolny i biurowy
książki, zeszyty
torebki papierowe
plastikowe butelki po
napojach
opakowania po chemii
gospodarczej
opakowania po produktach
spożywczych
zakrętki
plastikowe torebki, worki,
reklamówki i inne folie
plastikowe koszyki po
owocach i innych produktach
puszki po napojach
złom żelazny
metale kolorowe
metalowe kapsle i zakrętki
folia aluminiowa
kartony po napojach

papieru powlekanego folią
kalki
pieluch, podpasek
podkładek
worków po nawozach,
materiałach budowlanych
tapet
odpadów budowlanych
opakowań po farbach, lakierach,
olejach
baterii i akumulatorów
zużytego RTV/AGD
opakowań z zawartością
innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych)

trawę
liście
drobne gałązki
kwiaty
korę
trociny
obierki z owoców i warzyw

zlewek kuchennych
kości zwierząt
mięsa i padliny
olejów
drewna impregnowanego
płyt wiórowych
leków
odchodów zwierzęcych
popiołu
innych odpadów
komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

PAMIĘTAJ:
aby nie rozbijać butelek i słoików
zgniataj przed wrzuceniem butelki PET, kartony, pudełka, puszki
opakowania przed wrzuceniem nie muszą być myte, ale opróżnij je z zawartości
do jednego pojemnika wrzucamy szkło zarówno białe jak i kolorowe

Zleceniodawca: Miasto Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 25
urzadmiasta@podkowalesna.pl www.podkowalesna.pl

Wykonawca: Eko-Hetman Sp. z o.o. tel. 22 729-98-98, tel. 22 729-98-99
e-mail:biuro@eko-hetman.pl
www.eko-hetman.pl

