INFORMACJA
URZĘDU MIASTA IMIELIN
Zgodnie z harmonogramem w niżej podanych terminach organizujemy

zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
tylko : stare meble, wózki, deski, materace, dywany, karnisze, bez
odpadów komunalnych innych.
TERMIN
REALIZACJI

MIEJSCE ZBIÓRKI

08.04 – 10.04

1. Rynek
2. skrzyż . ul. Rubinowa – ul. Kusocińskiego (naprzeciw lasu)
3. ul. Drzymały pomiędzy 17 i 19– teren obok sklepu

11.04 – 13.04

1. skrzyż. ul. Banachiewicza- ul. Kusocińskiego
2. skrzyż. ul. Kordeckiego – ul. Skargi - parking
3. skrzyż. ul. Poniatowskiego – ul. Wandy

15.04 – 17.04

1. skrzyż. ul. Dunikowskiego – ul. Kuczyńskiego
2. skrzyż. ul. B-pa Adamskiego – ul. Lipowa
3. ul. Wyzwolenia za nr 31a

18.04 – 20.04

1. ul. Turystyczna w rejonie nr 21
2. ul. Malczewskiego 6
3. skrzyż. ul. Karolinki – ul. Kordeckiego

22.04 – 24.04

1. ul. Orla – naprzeciw nr 3
2. ul. Zachęty (autostrada)
3. skrzyż. ul. Żeńców – ul. Krótka

25.04 - 27.04

06.05 – 08.05

09.05 – 11.05

13.05 - 15.05

1. ul. K. Miarki – obok nr 31
2. ul. Kordeckiego naprzeciw nr 13
3. ul. Hallera (przy KS „Pogoń”)
1. skrzyż. ul. Wandy – ul. Sikorskiego
2. ul. Imielińska - w rejonie nr 145
3. ul. Imielińska naprzeciw DK Sokolnia
1.
ul. Wyzwolenia – naprzeciw nr 91
2.
ul. Nowa w rej. nr 19
3.
ul. Wandy rejon domków letniskowych,
obok koszy na odpady
TYLKO OPONY
1. ul. Imielińska – ul. Hallera

Uwaga!
Zbiórka dotyczy tylko i wyłącznie odpadów o dużych gabarytach, które nie mogą być
umieszczone - ze względu na swoje rozmiary lub masę - w typowych pojemnikach,
wśród których wymienić należy: stare meble, wózki, deski, materace, dywany,
karnisze, żyrandole itp.
Osobno odbędzie się zbiórka opon od dnia 13.05 do 15 maja br. w miejscu
określonym w harmonogramie.
Zbiórka nie obejmuje sprzętu elektrycznego, odpadów zawierających niebezpieczne
substancje (typu: akumulatory, baterie), odpadów z prac remontowych (gruz, okna,
drzwi), odpadów z gospodarstw domowych odbieranych w pojemnikach na śmieci,
które znajdują się na posesjach. Nie obejmuje także odpadów pochodzących z handlu
i działalności gospodarczej. Zbiórka nie dotyczy również surowców wtórnych, które
podlegają segregacji (plastik, papier, szkło).
Informacja o terminach i miejscach zbiórki sprzętu elektrycznego i odpadów
segregowanych znajduje się w kalendarzach dostarczonych mieszkańcom początkiem
roku. Ponadto w Aptece przy ul. Aptecznej oraz obok Biblioteki są pojemniki na
przeterminowane i wycofane ze stosowania leki i środki farmaceutyczne.
Zbiórka jest adresowana wyłącznie do osób zamieszkałych na terenie Imielina.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do zawarcia we własnym
zakresie stosownej umowy na wywóz odpadów przemysłowych.
Wskazane miejsca usytuowania pojemników będą monitorowane i dozorowane.
Jakiekolwiek ich wykorzystanie inne niż wyżej podane spowoduje podjęcie kroków w
celu identyfikacji i kontroli przez odpowiednie organy miejsca pochodzenia tych
odpadów.

