SEGREGACJA
ODPADÓW
W JÓZEFOWIE
Informacje ogólne dla mieszkańców
Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w Józefowie można uzyskać w Urzędzie Miasta Józefowa pok. 121
lub pod nr tel. 22 779 00 20.
Zgłoszenia dotyczące nieterminowego wywozu odpadów przyjmowane są pod
nr tel. 22 779 00 20. Reklamacje można składać tylko następnego dnia roboczego
po planowanym odbiorze.
Odpady powinny być wystawione przed posesję w dniu wywozu przed godz. 7.00.
Nieruchomość powinna być oznakowana czytelną tablicą z nazwą ulicy
i numerem porządkowym, widoczną również po zmroku.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
przy ul. Jarosławskiej 35 (czynny w soboty w godz. 10.00–18.00) przyjmuje:

papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło
przeterminowane leki
chemikalia
zużyte opony
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem odpadów zawierających
azbest (np. eternit) w ilości do 100 kg/miesiąc z każdej nieruchomości zamieszkałej

odpady zielone i ulegające biodegradacji
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zużyte baterie i akumulatory

PAPIER I TEKTURA
(worek z niebieskim napisem)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

opakowania papierowe, tekturę

 zatłuszczonego papieru

gazety, książki, kolorowe
magazyny, katalogi, ulotki

 kartonów po napojach, mleku
 artykułów higienicznych

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE,
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
(worek z żółtym napisem)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 butelki typu PET, opakowania
z tworzyw sztucznych
(po płynach, jogurtach)

 puszek po farbach, lakierach

 folie opakowaniowe, torebki
i worki foliowe
 artykuły gospodarstwa
domowego z tworzyw sztucznych
 opakowania aluminiowe,
stalowe (puszki)
 kartony po napojach, mleku

 folii i odpadów budowlanych

SZKŁO
(worek z zielonym napisem)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 butelki po napojach, słoiki

 naczyń żaroodpornych, talerzy,
porcelany, fajansu

 inne szklane przedmioty

 żarówek, świetlówek
 szkła okiennego
 szklanych opakowań
medycznych

ODPADY ZIELONE,
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
(własny czarny worek o maksymalnej pojemności 120 litrów)

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 skoszoną trawę, liście, drobne
gałęzie, chwasty, kolki

 popiołu, ziemi, kamieni
 mięsa, kości

UWAGA!
Odpady zielone odbierane są sprzed posesji w okresie od kwietnia do listopada.
W pozostałym okresie odpadki kuchenne odbierane są wraz z odpadami zmieszanymi.
W Józefowie obowiązuje zakaz palenia odpadów zielonych!
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 resztki kuchenne, skorupki jaj,
fusy od kawy i herbaty

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
ELEKTROODPADY
Odbierane są sprzed posesji raz w roku, zgodnie z harmonogramem,
bez wcześniejszego zgłaszania w Urzędzie Miasta Józefowa.

PRZETERMINOWANE LEKI
Zbiórka we wszystkich aptekach na terenie miasta oraz
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
POWSTAŁE PODCZAS
REMONTÓW WYKONYWANYCH
SAMODZIELNIE
Przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w ilości do 100kg /miesiąc/nieruchomość zamieszkałą.
UWAGA!
W przypadku remontów wykonywanych przez firmę budowlaną niezbędne jest
wynajęcie na własny koszt specjalistycznego kontenera.

Pozostałe odpady wrzucamy do własnego pojemnika na pozostałości po segregacji.
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