HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE
ZBIERANYCH W MIEŚCIE I GMINIE SANNIKI W ROKU 2021

REJON 1 - Barcik Nowy, Barcik Stary, Czyżew, Mocarzewo, Wólka Niska, Wólka Wysoka, Sanniki ul. Łowicka
REJON 2 - Lwówek, Krubin, Aleksandrów, Sanniki ul. Lotników, ul. Żychlińska, ul. Fabryczna, ul. Topolowa, ul. Wólczyńska
REJON 3 - Sanniki ul. Bankowa, ul. Chopina, ul. Firmowa, ul. Jaśminowa, ul. Krótka, ul. Młynarska, ul. Poprzeczna, ul. Północna, ul. Skrajna,
ul. Warszawska, ul. Wiejska, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia, ul. Żabia, ul. Żytnia
REJON 4 - Sanniki ul. Witosa, ul. Polna, ul. Bohaterów Ludowych, Szkarada, Brzezia, Brzeziny, Sielce, Lasek
REJON 5 - Lubików, Osmolin, Osmólsk, Staropól, Działy, Sanniki ul. Parkowa, ul. Tkacka

Prosimy w dniu wywozu odpadów wystawić pojemniki i worki w widocznym miejscu przed posesją o godzinie 6:00.
Miesiąc

2021

Rodzaj odpadów
Komunalne
Segregowane
(worek żółty)
REJON
1, 2, 3, 4, 5 Papier

STYCZEŃ
Dni odbioru
30 sobota
15

(worek niebieski)
Odpady zielone
(brązowe worki)

DANE DO KONTAKTU:

25

Urząd Miasta i Gminy Sanniki
09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169
Tel. 24 277 68 51

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 49
Tel/Fax.: (+48) 46 830 35 25

UWAGA:
Do ODPADÓW KOMUNALNYCH (ZMIESZANYCH) można wkładać wyłącznie:

ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony, mocno zanieczyszczone odpady opakowaniowe (np. po mięsie),
środki higieny osobistej (w tym pampersy, podpaski), aerozole (np. dezodoranty, odświeżacze powietrza), popiół, worki po węglu, talerze, szklanki, porcelanę,
mocno zużyte, zabrudzone ubrania i buty, worki po ekogroszku, stłuczka szkła, szyb, lustra, worki od odkurzaczy, niedopałki papierosów, zmiotki.
Do ŻÓŁTYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie:

plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, środkach zmiękczających tkaniny, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała, opakowania, worki,
reklamówki, plastikowe opakowania posiadające symbol recyklingu, chemiczną nazwą tworzywa PET, PE-HD, PELD, PP i PS, puszki po napojach i sokach, puszki
z blachy stalowej po żywności i karmie dla zwierząt, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle z butelek, folia aluminiowa, opakowania tetrapack
(wielomateriałowe), opakowania po mrożonkach, małe opakowania po styropianie.
Do NIEBIESKICH WORKÓW można wkładać wyłącznie:

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
Do BRĄZOWYCH WORKÓW można wkładać wyłącznie:

liście, trawa, obierki, resztki roślin, inne odpady biodegradowalne.
W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane!
Worki można odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub u sołtysa danej wsi.
Szkło odbierane będzie z pojemników rozmieszczonych na terenie miasta i gminy.
Odpady wielkogabarytowe typu: meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, zużyte opony, itp.
należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 27 (przy oczyszczalni).
Odpady budowlane należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 27 (przy oczyszczalni).
Zużyte baterii i akumulatory specjalnie przeznaczone pojemniki do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów zostaną umieszczone na terenie Miasta i Gminy Sanniki.
Przeterminowane leki - odbiór z aptek lub Zakładów Opieki Zdrowotnej, które w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Sanniki przystąpiły do zbiórki.
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