Harmonogram odbioru odpadów w gminie Orla w 2017 r.
UWAGA
Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy.
Pojemniki i worki muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru odpadów od godz. 6:00 rano.
Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane.

Dla ułatwienia podajemy dni tygodnia, w które następują odbiory odpadów.
Gdy termin ulega przesunięciu ze względu na dni świąteczne,
podajemy zmieniony dzień tygodnia w nawiasach przy konkretnej dacie.

odpady zmieszane
i segregowane

popiół

pierwszy piątek
14 I (sobota),
miesiąca
3 II,
14 I (sobota), 3 II,
3 III,
3 III, 7 IV,
7 IV,
5 V, 2 VI,
2 VI,
7 VII
drugi piątek
miesiąca
13 I, 10 II,
10 III, 14 IV,
12 V, 9 VI,
14 VII
trzeci piątek
miesiąca
20 I, 17 II,
17 III, 21 IV,
19 V, 16 VI,
21 VII

13 I,
10 II,
10 III,
14 IV,
9 VI
20 I,
17 II,
17 III,
21 IV,
16 VI

odpady
odpady
gabarytowe i
zielone
problemowe

miejscowość

7 IV,
5 V,
2 VI,
7 VII

wystawić do
zbiórka od
dnia
następnego

Orla

14 IV,
12 V,
9 VI,
14 VII

wystawić do

Gregorowce, Koszele, Kruhłe,
Malinniki, Baranowce,
Reduty, Wólka Wygonowska,
Dydule, Moskiewice, Oleksze

21 IV,
19 V,
16 VI,
21 VII

26 VI,

27 VI,
zbiórka od
dnia
następnego

wystawić do

28 VI,
zbiórka od
dnia
następnego

Gredele, Gredele kolonia,
Koszki, Krywiatycze, Mikłasze,
Paszkowszczyzna, Pawlinowo,
Spiczki, Szczyty Dzięciołowo,
Szczyty Nowodwory, Szernie,
Antonowo, Czechy Zabłotne,
Topczykały, Wólka

Informacje dodatkowe
Zasady segregacji odpadów
Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących pojemnikach / workach:
- pojemnik na surowce wtórne tzw. „frakcja sucha” (oznaczony żółtą nalepką z przodu
pojemnika) – na zbierane razem: plastik, opakowania wielomateriałowe i opakowania
metalowe, papier i tekstylia, szkło
8.12.2016 Orla

Strona 1 z 3

- worek bezbarwny – na odpady zielone (trawa, liście) , dla mieszkańców zgłaszających
takie zapotrzebowanie (do biura ASTWY, pod nr tel. 85 676 05 23)
- worek czarny – na schłodzony popiół i żużel, dla mieszkańców zgłaszających takie
zapotrzebowanie (do biura ASTWY, pod nr tel. 85 676 05 23)
WAŻNE! Prosimy przestrzegać zasad segregacji – co można zbierać
w poszczególnych pojemnikach i workach oraz czego nie można do nich wrzucać.
Informacje na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie www.astwa.pl
Odpady zielone i popiół będą zbierane przy odbiorze odpadów segregowanych.
Worki te należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.
Przy odbiorze worków ASTWY zostawimy na posesji taką samą ilość worków pustych.
Można wystawiać w/w odpady we własnych workach.
Worki ASTWY będą zostawiane na wymianę proporcjonalnie do pojemności
odebranych worków własnych mieszkańców.
Jeśli potrzebują Państwo większą ilość worków, prosimy się po nie zgłaszać do naszych
pracowników zbierających worki lub do biura ASTWY.
Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. Niektóre worki mogą
mieć załączoną taśmę do zawiązania lub wbudowaną taśmę ściągającą.

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon
oraz odpadów problemowych / niebezpiecznych
Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję najpóźniej
do dnia podanego w tabelce
Zbiórka odpadów zacznie się następnego dnia od godz. 6:00 (nie wiemy ile odpadów
wystawią mieszkańcy, więc zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień)

UWAGA – W celu szybkiego i sprawnego zabrania tych odpadów
z Państwa posesji uprzejmie prosimy o zgłaszanie adresów
(do biura ASTWY, pod nr tel. 85 676 05 23),
z których mają być zabrane odpady. Dziękujemy
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, stoły, krzesła, sofy, łóżka, komody), dywany, wózki dziecięce, materace,
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów
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zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt AGD wszelkiego typu (np. lodówki,
pralki, suszarki, kuchenki gazowe i mikrofalowe, itp.), sprzęt RTV (np. telewizory, monitory,
radioodbiorniki, itp.), komputery, notebooki, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.
zużyte opony
odpady budowlano-remontowe (z wyjątkiem azbestu) pochodzące wyłącznie
z remontów prowadzonych samodzielnie i nie wymagających pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia do właściwego organu administracji (np. okna, drzwi, gruz, papa,
styropian, wanny, umywalki itp.) – odpady niegabarytowe (np. gruz) należy przygotować
do odbioru (zapakować w worki)
odpady problemowe (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania
po środkach ochrony roślin i nawozach)
Zbiórką odpadów w formie „wystawki” nie są objęte takie odpady jak:







odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej
odpady budowlane powstające na skutek prac prowadzonych samodzielnie
lub poprzez wyspecjalizowane firmy i wymagających pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, takie jak np. docieplenie budynku,
wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka
budynku
zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, także z działalności rolniczej
(np. części od maszyn i urządzeń rolniczych)
odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszane
i na odpady segregowane (np. szkło, ziemia, odpady ogrodowe, stara odzież)

Harmonogram oraz więcej informacji na naszej stronie www.astwa.pl
oraz na stronie Urzędu Gminy www.orla.pl
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