POSTĘPOWANIE
Z POZOSTAŁYMI ODPADAMI
zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

ODPADY ELEKTRYCZNE
ELEKTRONICZNE

Wystawiamy przed posesję
1 raz w roku w zabudowie
jednorodzinnej oraz 2
razy w roku w zabudowie
wielolokalowej,w terminach
podanych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady
lub w dowolnym terminie
samodzielnie dostarczamy do
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
/PSZOK/ w Janowie Lubelskim
przy ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 46/48.

Wystawiamy przed posesję
jeden raz w roku w terminie
podanym przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady lub
samodzielnie dostarczamy do
Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
/PSZOK/ w Janowie Lubelskim
przy ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 46/48.

ZUŻYTE OPONY

ODPADY BIODEGRADOWALNE

do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych /PSZOK/
w Janowie Lubelskim przy
ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 46/48.
Uwaga!
Przyjmowane są tylko opony
z pojazdów osobowych.
ODPADY BUDOWLANE-ROZBIÓRKOWE
Odpowiednio posegregowane
dostarczamy do Punktu
Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych /PSZOK/
w Janowie Lubelskim przy
ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 46/48.

Gromadzimy przez cały rok.
Odbiór na terenie miejskim
jeden worek raz na dwa
tygodnie w okresie od
kwietnia do października
i jeden raz w miesiącu w
pozostałych miesiącach.
Odbiór na terenie wiejskim
jeden raz w miesiącu
w okresie od kwietnia do
października,
w pozostałych miesiącach
raz na dwa miesiące. Nadmiar
powstających odpadów
dostarczamy w odpowiednich
workach do Punktu
Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
w Janowie Lubelskim przy
ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 46/48.

ODPADY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, FARB
I LAKIERÓW, PRZEPRACOWANYCH OLEJÓW
ORAZ OPAKOWAŃ PO NICH DOSTARCZAMY
DO PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
(PSZOK)
mieści się w Janowie Lubelskim
przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza
46/48 /PGKiM/
i jest czynny:
od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 16.00
i w sobotę od 8.00 do 12.00.

JANÓW LUBELSKI
2018

Do Punktu można dostarczyć bezpłatnie
posegregowane tzw. odpady
problemowe, a więc:
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,
akumulatory, zużyte opony, świetlówki,
puszki po farbach i aerozolach, odpady
z remontów, odpady wielkogabarytowe,
tekstylia, odpady zielone z pielęgnacji
terenów zielonych, odpady opakowaniowe,
popiół ,tekstylia itp.
Odpady zbierane selektywnie gromadzimy
w odpowiednich workach dostarczanych
przez firmę odbierającą odpady.
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
- Referat Ochrony Środowiska i Logistyki
pokój nr 10

tel. 15 8722 011

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim

tel. 15 8721 282

SPOSÓB ODBIORU I SEGREGACJI
ODPADÓW NA TERENIE GMINY
JANÓW LUBELSKI

POSTĘPOWANIE
Z POZOSTAŁYMI
ODPADAMI

SZKŁO

Opakowaniowe:
białe i kolorowe

•
•
•
•
•
•

TU WRZUCAMY:
Butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
Szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie
są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)

TU NIE WRZUCAMY:
Ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów
Szkła okularowego
Szkła żaroodpornego
Zniczy z zawartością wosku

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

PAPIER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TU WRZUCAMY:
opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą)
katalogi, ulotki, prospekty
gazety i czasopisma
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
zeszyty i książki
papier pakowy
torby i worki papierowe

•
•
•
•
•

TU NIE WRZUCAMY:
ręczników papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych
papieru lakierowanego
i powleczonego folią
papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego
kartonów po mleku
i napojach
papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
tapet
pieluch jednorazowych
i innych materiałów
higienicznych
zatłuszczonych
jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń
jednorazowych
ubrań

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ulegające
biodegradacji

TU WRZUCAMY:
odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach
nakrętki, o ile nie zbieramy
ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych
plastikowe opakowania po
produktach spożywczych
opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach)
opakowania po środkach
czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście
do zębów) itp.
plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie
aluminiowe puszki po
napojach i sokach
puszki po konserwach
folię aluminiową
metale kolorowe
kapsle, zakrętki od słoików

TU NIE WRZUCAMY:
butelek i pojemników
z zawartością
plastikowych zabawek
opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych

ZMIESZANE

ODPADY BIODEGRADOWALNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TU WRZUCAMY:

TU WRZUCAMY:
odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
rozdrobnione gałęzie drzew
i krzewów
skoszoną trawę, liście, kwiaty
trociny i korę drzew
niezaimpregnowane drewno
resztki jedzenia

TU NIE WRZUCAMY:
kości zwierząt
oleju jadalnego
odchodów zwierząt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do pojemnika z odpadami
zmieszanymi należy wrzucać
wszystko to, czego nie
można odzyskać w procesie
recyklingu, z wyłączeniem
odpadów niebezpiecznych,np
Ceramikę, doniczki, porcelanę,
fajans, kryształy
Szkło okularowe
Szkło żaroodporne
Znicze z zawartością wosku
ręczniki papierowe i zużyte
chusteczki higienicznych
papier lakierowany
i powleczony folią

PRZETERMINOWANE LEKI
Wrzucamy do oznakowanych
pojemników przeznaczonych
na odpady, rozmieszczonych
w wyznaczonych punktach
na terenie gminy - aptekach.

BATERIE
Wrzucamy do oznakowanych
pojemników przeznaczonych na
tego typu odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach
na terenie Gminy np. w szkołach,
w budynku Urzędu Miejskiego.

papier zatłuszczony lub
mocno zabrudzonego
papierowe worki po
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
tapety

POPIOŁY Z PIECÓW C.O.

pieluchy jednorazowe i inne
materiałów higienicznych

POPIOŁY POCHODZĄCE Z PIECÓW
C.O. W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH NA TERENIE MIASTA

zatłuszczone jednorazowe
opakowania z papieru
i naczyń jednorazowych
ubrania /zalecane korzystanie
z odpowiednich pojemników/
butelki i pojemniki
z zawartością
plastikowe zabawki
kości zwierząt
olej jadalny
odchody zwierząt
domowych, itp.

Gromadzimy w okresie od
października do kwietnia,
odbiór raz w miesiącu, wg.
harmonogramu dostarczonego
przez przedsiębiorcę lub
samodzielnie dostarczamy
do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych /PSZOK/
w Janowie Lubelskim przy
ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 46/48.

