INFORMACJA
Od dnia 26 lipca 2016 r. na terenie Gminy Orla rozpocznie
się zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów problemowych
i niebezpiecznych.
Zbiórką w formie „wystawki” objęte będą następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
 odpady wielkogabarytowe, np. meble, dywany, wózki
dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych
rozmiarów;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. wszelkiego
rodzaju sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, suszarki, kuchenki
mikrofalowe i gazowe), sprzęt RTV (np. telewizory, monitory,
radioodbiorniki itp.), komputery, notebooki, drukarki, telefony,
elektronarzędzia itp.;
 zużyte opony;
 odpady
budowlano-remontowe
stanowiące
odpady
komunalne,
pochodzące
z
remontów
prowadzonych
samodzielnie i nie wymagających pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia do Starostwa Powiatowego. Do takich odpadów
możemy zaliczyć np. niewielkiej ilości gruz (który do odbioru
należy zapakować w worki), wanny, umywalki itp.;
 odpady
problemowe
np.
opakowania
po
farbach,
rozpuszczalnikach, olejach, opakowania po środkach ochrony
roślin i nawozach.
Nie będą odbierane:
 odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej;
 odpady budowlane (w tym azbest!) powstałe na skutek prac
prowadzonych samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowane
firmy i wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym, takie
jak docieplenie budynku, wymiana pokryć dachowych,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka budynku;

 części motoryzacyjne, zderzaki
od maszyn i urządzeń rolniczych;

samochodowe

oraz

części

 odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach
i workach na odpady zmieszane i na odpady segregowane.
Odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie
przed teren posesji, w miejscu dostępnym dla samochodu
odbierającego.
Nie będą odebrane odpady wystawione po przejechaniu
przez daną miejscowość samochodu odbierającego!
Harmonogram odbioru odpadów
Miejscowość

Odpady należy
wystawić do:

Orla

25 lipca 2016 r.

Planowany termin
rozpoczęcia
zbiórki:

26 lipca 2016 r. od
godz. 6.00

Gregorowce, Koszele,
Kruhłe, Malinniki,
Baranowce, Reduty,
27 lipca 2016 r. od
26 lipca 2016 r.
Wólka Wygonowska,
godz. 6.00
Dydule, Moskiewce,
Oleksze
Gredele, Gredele Kolonia,
Koszki, Krywiatycze,
Mikłasze,
Paszkowszczyzna,
Pawlinowo, Spiczki,
28 lipca 2016 r. od
27 lipca 2016 r.
Szczyty-Dzięciołowo,
godz. 6.00
Szczyty-Nowodwory,
Szernie, Antonowo,
Czechy Zabłotne,
Topczykały, Wólka
Z uwagi na nieznaną ilość odpadów wystawionych przez
mieszkańców poszczególnych miejscowości, mogą wystąpić
opóźnienia w ich odbiorze, a zbiórka może potrwać dłużej
niż jeden dzień.
Wójt Gminy Orla
/-/
Piotr Selwesiuk

INFORMACJA
Urząd Gminy Orla
informuje,
iż wszelkie przypadki
nieprawidłowego odbioru
odpadów
wielkogabarytowych
i niebezpiecznych należy
zgłaszać bezpośrednio
do biura ASTWY pod
nr tel. 85 676 05 23, bądź
też do Urzędu Gminy Orla
pod nr tel. 85 730 57 93.

