INFORMACJA
dla mieszkańców Miasta i Gminy Józefów w sprawie odbioru odpadów, sposobu segregacji, punktach selektywnego odbioru, harmonogramu
odbioru odpadów oraz terminów płatności.
- Firmą odbierającą odpady na terenie gminy Józefów jest: Spółdzielnia Socjalna Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
ul. Kościuszki 54A, 23-460 Józefów tel. 695-006-158
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) adres:
ul. Romanowskiego 25, 23-460 Józefów
Gospodarstwa, które nie posiadają pojemników na odpady prosimy o kontakt telefoniczny kom. 695-006-158
Sposób segregacji odpadów oraz regulamin PSZOK umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.jozefow.gov.info.pl
TERMINY oraz częstotliwości uiszczania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- za I kwartał do 15 marca danego roku
- za III kwartał do 15 września danego roku
- za II kwartał do 15 maja danego roku
- za IV kwartał do 15 listopada danego roku
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie, na konto SWRK (System
Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich), a także u wyznaczonych inkasentów.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2021
Miesiąc

Nazwa miejscowości
/ulica
PONIEDZIAŁEK
WTOREK

Józefów ulice: 29 Marca, Armii Krajowej,
Bartoszewskiego, Batalionów Chłopskich,
Biłgorajska, Cicha, Górnicza, Hieronima Miąca
ps. „Korsarz”, Kamienna, Krótka, Ogrodowa,
Pocztowa, Pogodna, Plac Wyzwolenia,
Rodzeństwa Szanajców, Romanowskiego,
Rzeczpospolitej Józefowskiej, Słoneczna,
Spółdzielcza, Źródlana
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Szopowe

12

13

14

PIĄTEK

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI

XII

8

8

9

9

10

11

10

11

12
26

13
27

14
28

15
29

10
24

11
25

12
26

13
27

7
21
14

5
19

8
22
15

6
20

9
23
16

7
21

10
24
17

8
22

9
23

6
20

4
18

15

6
13

10
24

7
21

5
19

16

7
14

11
25

8
22

6
20

17

8
15

12
26

9
23

7
21

18

9
16

Odpady zmieszane i biodegradowalne 1 raz w tygodniu
w uzgodnieniu z Zarządcą

Bloki mieszkalne:
Długi Kąt – Osada
Józefów ulice: 100-lecia Niepodległości,
Broniewskiego, Czesława Mużacza „Selima”,
Jana Ludwika Popławskiego, Kościuszki, Leśna,
Nadstawna, Nowa, Partyzantów, Przemysłowa,
Sosnowa, Targowa, Usługowa, Wojska Polskiego,
Zielona

II

Dzień

11
Majdan Nepryski (w tym ul. Tomaszowska),
Siedliska, Samsonówka, Hamernia,
Tartak Długi Kąt
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Bloki mieszkalne:
ul. Kościuszki

Zbiórka odpadów segregowanych, zmieszanych
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Odpady zmieszane i biodegradowalne 1 raz w tygodniu
w uzgodnieniu z Zarządcą

Zbiórka odpadów zmieszanych i biodegradowalnych
w okresie od 1 kwietnia do 31 października

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godz. 700.

10
17

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Józefowie w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, ustala się terminarz odbioru odpadów na rok 2021:
1) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej raz w tygodniu,
2) w okresie od 1 listopada do 31 marca dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej dla całej gminy raz w miesiącu,
3) w okresie od 1 kwietnia do 31 października zbiórka odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji raz na dwa tygodnie od mieszkańców
z terenu całej gminy;
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w miesiącach: czerwiec, grudzień w dniach wywozu odpadów, zgodnie z harmonogramem.
Zbiórką są objęte:
•
Radia, telewizory, inny sprzęt elektryczny i elektroniczny
•
Lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, kuchenki gazowe, inny sprzęt AGD,
•
Meble, tapczany, dywany, wykładziny, materace, itp.
UWAGA! Sprzęt AGD-RTV i elektroniczny może być odebrany tylko kompletny.
Meble należy rozmontować, porozkręcać na mniejsze elementy (odrębnie elementy drewniane, drewnopodobne, metalowe i pozostałe)

Pomocne informacje na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac
PAPIER (worek niebieski):
-czasopisma, ulotki,
-kartonowe pudła i opakowania
-kartony po jajkach
-papier, karton, tektura
-pudełka po pizzy
-torby i worki papierowe, zeszyty
NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych, papieru powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach, cemencie i
innych materiałach budowlanych

SZKŁO KOLOROWE (worek zielony):
- butelki kolorowe po napojach i żywności
- opróżnione z zawartości słoiki bez zakrętek
- szklane opakowania po kosmetykach
UWAGA: Butelki i słoiki wrzucamy do worka (pojemnika) ostrożnie. Im mniej
się stłucze tym większą wartość będzie miał zebrany surowiec. Opakowania
można myć lub nie.
NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, zniczy z zawartością wosku,
luster, szyb okiennych, żarówek, świetlówek, szkła żaroodpornego.

SZKŁO BIAŁE (worek bezbarwny):
TWORZYWA SZTUCZNE (worek żółty):
- opróżnione z zawartości i zgniecione plastikowe butelki
- butelki PET, opakowania po jogurcie
- kartony po napojach, sokach i mleku
- plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości
- styropian opakowaniowy
- tubki po paście do zębów
- folia aluminiowa i opakowaniowa
- foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu
- woreczki foliowe
NIE WRZUCAMY: płyt CD czy DVD, plastikowych zabawek,

- butelki bezbarwne po napojach i żywności
- opróżnione z zawartości słoiki bez zakrętek
- szklane opakowania po kosmetykach
UWAGA: Butelki i słoiki wrzucamy do worka (pojemnika) ostrożnie. Im mniej
się stłucze tym większą wartość będzie miał zebrany surowiec. Opakowania
można myć lub nie.

POJEMNIK (plastikowy) + worek czarny
- odpady komunalne zmieszane tj. gąbki, szmatki, maszynki do

golenia, kurz z odkurzacza, pergamin, produkty higieniczne,
zatłuszczony papier

METALE (worek czerwony):
- garnki, blachy do pieczenia,
- nakrętki od słoików,
- aluminiowe wieczka,
- puszki po napojach, konserwach
NIE WRZUCAMY: akumulatorów, baterii, płyt CD czy DVD, opakowań po
farbach, lakierach, olejach, opakowań po areozolach.

POPIÓŁ (worek szary)

NIE WRZUCAMY: zużytych opon, baterii, lekarstw, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych

BIO (worek brązowy):
- części roślin, fusy z kawy i herbaty, owoce, skorupki jajek, słoma,
siano i trociny, warzywa, zepsute przetwory owocowe/warzywne
NIE WRZUCAMY: ziemi i kamieni, popiołu, kości, mięsa i odchodów zwierząt,
kurzu z odkurzacza.

- popiół

PSZOK przyjmuje: zużyte opony w liczbie do 4 sztuk od każdego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy, odpady budowlane
i rozbiórkowe w ilości do 0.5 tony liczonej łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy, opakowania po farbach
i chemikaliach, zużyte świetlówki

Ważne wskazówki: opróżniamy opakowania z resztek zawartości, odrywamy wieczka od pojemników, zgniatamy puszki, butelki plastikowe
i inne możliwe odpady, wyrzucamy odpady BIO luzem, a torebki po opróżnieniu do odpadów zmieszanych, segregujemy tylko czysty papier,
brudny trafia do zmieszanych.

