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:

Józefowskie Przedsiębiorstwo Zarządzania Odpadami Spółdzielnia Socjalna,
ul. Broniewskiego 14, 23-460 Józefów kom. 887-878-000
Gospodarstwa, które nie posiadają pojemników na odpady prosimy o kontakt telefoniczny kom. 724-981-000
Sposób segregacji odpadów umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, www.ejozefow.pl zakładka segregacja odpadów
oraz na stronie internetowej www.jozefow.gov.info.pl

TERMINY oraz częstotliwości uiszczania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- za I kwartał do 15 marca danego roku,
- za II kwartał do 15 maja danego roku,
- za III kwartał do 15 września danego roku,
- za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Józefowie PBS Zamość O/Józefów
13 9644 1033 2007 3300 1401 0001, a także u wyznaczonych inkasentów.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2018
Nazwa miejscowości
/ulica
Majdan Nepryski, Siedliska, Samsonówka,
Hamernia
Józefów ulice: 29 Marca, Armii Krajowej,
Batalionów Chłopskich, Bartoszewskiego,
Biłgorajska, Cicha, Ogrodowa, Kamienna,
Pogodna, Pocztowa, Krótka, Plac
Wyzwolenia, Romanowskiego, Słoneczna,
Górnicza, Źródlana,
Tarnowola, Brzeziny, Górecko Kościelne,
Górecko Stare, Majdan Kasztelański,
Józefów Roztoczański, Borowina.
Szopowe, Górniki, Stanisławów, Czarny
Las, Długi Kąt.

Bloki mieszkalne:
Długi Kąt – Osada
Józefów ulice: Kościuszki, Usługowa,
Targowa, Przemysłowa, Leśna, Zielona,
Popławskiego, Nowa, Sosnowa,
Broniewskiego, Partyzantów, Czesława
Mużacza „Selima”
Wojska Polskiego.
Bloki mieszkalne:
ul. Kościuszki
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Odpady zmieszane i biodegradowalne 1 raz w tygodniu
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Odpady zmieszane i biodegradowalne 1 raz w tygodniu

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych
- zbiórka odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w okresie 1 kwiecień – 31 październik

Zgodnie z art. 6r ust 3-3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
ze zm.) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Józefowie Nr VIII/43/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. 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 2018:
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:
a. raz na dwa tygodnie od mieszkańców zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych w miejscowości Józefów
b. raz w miesiącu od mieszkańców zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych w pozostałych miejscowościach gminy.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień w dniach wywozu
odpadów, zgodnie z harmonogramem Zbiórką są objęte:
• Radia, telewizory, inny sprzęt elektryczny i elektryczny
• Lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, wanny, kuchenki gazowe, , inny sprzęt AGD,
• Meble, tapczany, dywany, wykładziny, materace, itp.
UWAGA! Sprzęt AGD-RTV i elektroniczny może być odebrany tylko kompletny.

PAPIER (worek niebieski):

SZKŁO (worek zielony):

- gazety, zeszyty, książki w miękkich okładkach
lub po usunięciu twardych,
- katalogi , ulotki i prospekty,
- tekturę, kartony,
- worki papierowe, opakowania papierowe,
- ścinki drukarskie.

- butelki po piwie oraz innych napojach,
- butelki po sokach i napojach gazowanych,
- słoiki po innych artykułach spożywczych.

METALE i TWORZYWA SZTUCZNE (worek żółty):
- puste, nie zakręcone butelki plastikowe po różnych
napojach ( typu PET, PE),
- puste, nie zakręcone butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach czystości – tzn.
chemię gospodarczą, (opakowania po
szamponach, płynach itp.),
- czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych,
- czyste kanistry plastikowe, plastikowe skrzynki,
doniczki, wiadra,
- opakowania plastikowe po margarynach, kefirach,
jogurtach, serkach, lodach – bez resztek zawartości,
- drobny złom żelazny oraz drobny złom metali
kolorowych, opakowania z aluminium (np. puszki po
piwie, narzędzia, druty, nakrętki po słoikach),
opakowania po dezodorantach, lakierach do włosów
itp.
- puszki po napojach i konserwach.

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. Przed wrzucaniem do worka
(pojemnika), należy usunąć większe pozostałości
żywności (np. wybrać łyżeczką, wylać płyny).

BIO (worek brązowy):
- odpady ulegające biodegradacji – tj. odpady
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
- odpady zielone- tj. odpady stanowiące część
roślin, odpady komunalne pochodzące z
pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z
wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia
ulic i placów.
- odpady ulegające biodegradacji w strumieniu
zmieszanych odpadów komunalnych, w tym
odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne.

POJEMNIK (plastikowy)
- pozostałe odpady wyżej niesklasyfikowane tj. odpady komunalne zmieszane;
pozostałości po wydzieleniu z masy śmieci odpadów nie nadających się do odzysku lub recyklingu

