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Celestynów, ulice: Bolesława Prusa, Brzozowa, Czesława Skupiewskiego,
Grabowa, Klonowa, Krótka, Laskowska, Leśna, Lipowa, Miodowa, Mjr. Henryka
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Widok, Wicentego Witosa, Wiosenna, Wrzosowa, Zacisze, Zielona, Zwycięzców,
Kard. Stefana Wyszyńskiego
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UWAGA
ODPADY ZMIESZANE

PAPIER, METALE I TWORZYWA

GABARYTY

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
Odbierając odpady prowadzona jest kontrola segregacji, zarówno przez pracownika
elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) w ramach wystawki “przed
LEKARO lub przez pracownika Urzędu Gminy. W przypadku niedopełnienia przez
posesję”. Odpady prosimy wystawić w widocznym miejscu, przed
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych
ogrodzenie, przed 6:00 w wyznaczonych dniach wywozu.
zgodnie z zasadami segregacji określonymi na odwrocie, lub nie zgłoszenia, zaniżenia
deklaracji do Urzędu Gminy, Urząd naliczy na właściciela nieruchomości podwyższoną
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) w ramach
opłatę.

GABARYTY

wystawki “przed posesję”. Odpady prosimy wystawić w widocznym miejscu, przed ogrodzenie, przed 6:00
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(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY)

W wyznaczonym dniu wywozu wystaw w widocznym miejscu
• Odbiór odpadów budowlanych, poremontowych i gruzu
przed posesję pojemnik/worek z odpadami przed 6:00. Odpady
• Podstawianie kontenerów typu KP o poj. 2,5, 5 lub 7 m3 na odpady
BIO
odbierane są w godzinach 6:00-20:00.
budowlane i remontowe
(TRAWA, LIŚCIE)
W przypadku braku udostępnienia odpadów, odpady nie będą
• Odbiór odpadów produkcyjnych i przemysłowych od firm i instytucji
odebrane, LEKARO
a ewentualna
bezzasadna.Urzędu
Pracownicy
Odbierając
jestsoli
kontrola
segregacji,
przez pracownika
lub reklamacja
przez pracownika
Gminy.
•
Sprzedażodpady
mieszankiprowadzona
piaskowo-solnej,
i piasku w
okresie zimowym
Lekaro nie wchodzą na teren prywatny posesji.

UWAGA!

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnychSZKŁO
Dodatkowe informacje: 22 112 02 84
zgodnie z zasadami segregacji określonymi na odwrocie, lub nie zgłoszenia, zaniżenia deklaracji do Urzędu Gminy,
Urząd naliczy dla właściciela nieruchomości podwyższoną opłatę.

ZASADY
RECYKLINGU
PAPIER (NIEBIESKI WOREK)
WRZUCAMY:
Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki,
prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:
Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego
i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku
i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

METALE I TWORZYWASZTUCZNE (ŻÓŁTY WOREK)
WRZUCAMY:
Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich
osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki
po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki
(zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

SZKŁO (ZIELONY WOREK)
WRZUCAMY:
Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach
(o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:
Butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części
samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemnik
w po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

NIE WRZUCAMY:
Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp
telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

ODPADY ZMIESZANE (CZARNY POJEMNIK)
WRZUCAMY:
Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych, baterii, popiół.
Popiół należy wystawić we własnych, czarnych workach
przy pojemniku na odpady zmieszane.

BIO (trawa, liście)

NIE WRZUCAMY:
Kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna
WRZUCAMY:
Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.

PSZOK
Punkt selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych
ul. Osiecka 1
05-430 Celestynów

KIEDY ŚMIECI?
Odziny otwarcia:
Każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00
Pierwsza sobota miesiąca od godz. 8:00 do 12:00
Nieczynny w dni świąteczne i ustawowo wolne od
pracy.

PSZOK przyjmuje odpady:
• karton, papier
• metale i tworzywa sztuczne
• szkło
• trawa, liście
• odpady wielkogabarytowe, meble

Skorzystaj z ogólnopolskiej, darmowej aplikacji
z harmonogramem odbioru śmieci w Twojej
miejscowości. Pobierz bezpłatną aplikację i korzystaj.

• zużyte opony
• ZSEiE - zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
• odpady budowlane i remontowe
• baterie, leki, chemikalia
• tekstylia, odzież

BUDUJESZ? REMONTUJESZ?

URZĄD GMINY
W CELESTYNOWIE

LEKARO

Zamów kontener na odpady budowlane.
Tanio i szybko podstawimy kontener o poj. 2,5, 5 lub 7 m3.
Skontaktuj się z Lekaro: 22 112 02 84

UL. REGUCKA 3
05-430 CELESTYNÓW
UG@CELESTYNOW.PL
TEL. 22 789 70 60, WEWN. 211

WWW.LEKARO.PL
CELESTYNOW@LEKARO.PL
LEKARO@LEKARO.PL
TEL. 22 112 02 84

