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Nasiłów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 2

24-100 Puławy 

Tel./Fax. (081) 886-87-68

e-mail: info@zuk.pulawy.pl

Do terenu nieruchomości zaliczana jest też droga prywatna łącząca nieruchomość z drogą publiczną lub inną drogą gminną.

Uwaga

W dniu wywozu odpady prosimy wystawić przed posesję do godz. 7.00

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawiać 

pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy 

odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu 

odpadów z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, 

pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z 

Wykonawcą.                                                                                                                                                                                                       

PSZOK                                                                                                                             
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Osiedle Szkolne 5C w Janowcu                             

czynny w każdy piątek (za wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 11.00 - 15.00 można pozostawić w nim 

odpady problemowe w sposób zgodny z regulaminem korzystania z PSZOKu po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Janowiec pod nr tel. 81 8815 813

* Zabrania się wrzucania popiołu paleniskowego do pojemnika na odpady zmieszane. 

* Części samochodowe (błotniki, zderzaki, deski rozdzielcze) nie stanowią odpadów komunalnych i nie będą 

Popiół oddać można (zamiennie ze szkłem zgodnie z harmonogramem) we własnych workach.

Odpady problemowe, jak również: papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe (butelki, 

słoiki), opakowania wielomateriałowe, odpady przeterminowanych leków i termometry rtęciowe, odpady środków 

chemicznych, farb, lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich w oryginalnych, szczelnych 

opakowaniach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z 

gospodarstw domowych, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów, popiół i żużel 

paleniskowy, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji.

Oblasy

Trzcianki

Harmonogram                                                                                                                                                                                              
wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów selektywnych 

w Gminie Janowiec

Brześce- Kolonia

Brześce

Janowice
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* opakowań po lekach

* opakowań po farbach i lakierach

NIE WRZUCAMY:

·         opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, serkach, napojach itp.)

·         opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach

·         czyste torebki foliowe

·         metale (puszki po napojach, żywności, narzędzia)

·         opakowania tetra-pak (kartoniki po mleku, sokach)

·         czyste kanistry plastikowe

WOREK NA SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE

·           odpady ze szkła opakowaniowego

·           słoiki bez przykrywek, zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek

* opadów biodegradowalnych, np.: resztek jedzenia, obierków z owoców i warzyw, trawy i liści, gałęzi roślin, ziemi, drewna, fusów z kawy i 

herbaty, skorupek itp.

* szkła zbrojonego

* naczyń żaroodpornych

* szkła kryształowego

* ceramiki (fajansu, naczyń typu arcorok, doniczek, misek, talerzy)

* żarówek i świetlówek

WRZUCAMY:

*  kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych z jakąkolwiek zawartością

* zniczy

*  luster

* porcelany

NIE WRZUCAMY:

·           szklane opakowania po kosmetykach

* szyb okiennych

* szyb samochodowych

* opakowań po herbicydach i pestycydach

* opakowań po olejach samochodowych

* worków po cemencie, gipsie, wapnie itp.

* styropianu

* odpadów biodegradowalnych, np: resztek jedzenia, obierków z owoców i warzyw, trawy, liści, gałęzi, ziemi, drewna, fusów z kawy i herbaty, 

skorupek itp.

* pampersów, zużytych materiałów higienicznych

* zatłuszczonego i zabrudzonego papieru

·           szklane opakowania po kosmetykach białe i kolorowe 

·           butelki (po napojach i żywności)

·         gazety, broszury reklamowe 

WRZUCAMY:

WOREK NA ODPADY SUROWCOWE 

·         opakowania z papieru lub tektury


