ZUK EKO – GAB s.c.

www.ekogab.pl

Tel 63 288 72 69

Terminarz wywozu odpadów w gminie Kawęczyn na rok 2017
Dotyczy osób niesegregujących odpadów
Grupa III – Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze i
Drugie, Wojciechów, Żdżary

Lipiec 11, 25

Sierpień 8, 22

Wrzesień 12, 26

Październik 24

Listopad 28

Grudzień 30 (sobota)

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników przy drodze publicznej do godziny 720
SIERPIEŃ 29 – odbiór odpadów niebezpiecznych w formie Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów (miejsca odbioru
dla poszczególnych miejscowości znajdują się na odwrotnej stronie)
WRZESIEŃ 26 – odbiór odpadów wielkogabarytowych: stare meble, dywany, wersalki, kompletny zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki itp.), zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe) UWAGA!
Odpady wielkogabarytowe należy zgłosić na 7 dni przed planowanym terminem odbioru pod
nr tel. 63 288 72 69
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Miejscowości z których będą odbierane odpady
niebezpieczne (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych)
Chocim +Głuchów

Godziny
odbioru

Miejsce postoju mobilnego
punktu

7:30 – 8:00

Okręglica + Tokary Pierwsze i Drugie+ Żdżary

8:15 – 8:45

Milejów + Wojciechów
Marianów
Kawęczyn + Nowy Świat + Marcinów + Ciemień
+ Dzierzbotki
Skarżyn+ Stanisława+ Będziechów+ Marcjanów
Kowale Pańskie + Kolonia +Marianów Kolonia
Młodzianów + Nowy Czachulec + Dziewiątka

9:00 – 9:30
9:45 – 10:15

OSP w Głuchowie
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Tokarach Pierwszych
OSP Milejów
OSP Marianów

10:30 – 11:00

OSP Kawęczyn

11:15 – 11:45
12:00 – 12:30
12:45 – 13:15

OSP Skarżyn
OSP Kowale Pańskie Kolonia
ŚDS Młodzianów
Skrzyżowanie Malanów –Leśnictwo
(przy byłym sklepie)

Leśnictwo + Siedliska

13:30 – 14:00

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 (kompletne: 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).

REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3
dni roboczych po planowanym terminie odbioru odpadów.
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