INFORMACJA
dotycząca zbiórki odpadów niebezpiecznych
W związku ze zbliżającym się terminem odbioru odpadów niebezpiecznych w m. Chocim, Głuchów, Marianów,
Marcinów, Kawęczyn, Nowy Świat, Ciemień, Dzierzbotki i Okręglica, po doświadczeniach z poprzedniego roku
informujemy, iż tegoroczny odbiór odpadów komunalnych niebezpiecznych (8 maja br.) będzie odbywał się w
formie Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych, który będzie funkcjonował w
następujących godzinach w wskazanych poniżej miejscach:
W miejscowości:

1. Chocim + Głuchów w godz.7.30 - 8.30 przy remizie OSP w Głuchowie
2. Okręglica w godz. 8.45 - 9.45 przy szkole podstawowej w Tokarach Pierwszych
3. Marianów w godz. 10.00 - 11.00 przy remizie OSP w Marianowie
4. Marcinów w godz. 11.15 - 12.15 na skrzyżowaniu dróg gminnych przy kapliczce (na przystanku dla
dzieci szkolnych)

5. Kawęczyn + Nowy Świat w godz. 12.30 - 13.30 przy remizie OSP w Kawęczynie
6. Ciemień + Dzierzbotki w godz. 13.45 - 14.45 przy świetlicy wiejskiej w m. Ciemień (naprzeciwko p.
Jana Rogalskiego)
Jednocześnie informujemy, że odpady będą odbierane wg niżej wymienionych grup:
GRUPY
I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa
V grupa
VI grupa
VII grupa

RODZAJE ODPADÓW
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (mały sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki,
żelazka, kalkulatory, telefony, itp.), zużyte kardidże i tonery
zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, termometry )
uwaga! odpady te muszą być zabezpieczone przed rozbiciem, stłuczeniem
resztki farb i rozpuszczalników w szczelnych, oryginalnych i zakręconych opakowaniach
(np. farby olejne, emulsyjne)
pianki montażowe, silikony;
zużyte środki ochrony roślin
chemikalia - np. krety, detergenty, kwasy, zasady (w szczelnych, oryginalnych i
zakręconych opakowaniach) itp. oraz filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki itp.:
przeterminowane leki ( leki w bistrach, w szklanych opakowaniach)

Powyższa kategoryzacja wiąże się z tym, iż odpady tego rodzaju muszą być odbierane oddzielnie oraz z
powodu sytuacji jakie miały miejsca podczas pierwszej zbiórki w 2014 roku. A mianowicie niedokręcone,
nieszczelne opakowania po farbach, olejach i innych substancjach zanieczyszczały inne odpady. Ponadto wiele
z nich było niewiadomego pochodzenia. W związku z tym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
mieszczący się w Orlim Stawie (gdzie odpady trafiają) wymaga ich rozdzielania zgodnie z ustawą o odpadach.
Ponadto przypominamy, że powyższe odpady można także bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych znajdującego się w m. Psary przy ul. Komunalnej w gm. Przykona. Punkt czynny jest
w każdą środę i sobotę w godzinach:9.00-16.00
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak

