MIESIĄC

GMINA
(ﬁrmy)

POZOSTAŁE FIRMY
Remondis
Sanitech

ORDO

VIKOM

DZIEŃ ZBIÓRKI
STYCZEŃ

28

13 R

14 O

28 V

LUTY

25

10 R

11 O

25 V

MARZEC

25

10 R

11 O

25 V

KWIECIEŃ

29

7R

8O

29 V

MAJ

27

5R

13 O

27 V

CZERWIEC

24

9R

10 O

24 V

LIPIEC

29

7R

8O

29 V

SIERPIEŃ

26

4R

12 O

26 V

WRZESIEŃ

30

8R

9O

30 V

PAŹDZIERNIK

28

6R

14 O

28 V

LISTOPAD

25

10 R

18 O

25 V

GRUDZIEŃ

16

15 R

16 O

30 V

Legenda
GMINA – dotyczy firm odbierających odpady na terenie Gminy za wyjątkiem:
R – dotyczy klientów Remondis Sanitech Spółka z o.o.
O – dotyczy klientów Przedsiębiorstwa Komunalno – Transportowego ORDO
V – dotyczy klientów Przedsiębiorstwa Usług Komunalno – Transportowych VIKOM

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Odpady wielkogabarytowe to np. szafy, łóżka, sprzęt AGD
odbierane będą według poniższego harmonogramu, jednak
właściciel posesji, z której będą miały być wywiezione odpady, musi zgłosić taki zamiar telefonicznie lub osobiście podając
adres nieruchomości. Odpady zbierane będą w dniu ustalonym
w harmonogramie. Informację o zamiarze pozbycia się odpadów należy zgłaszać pod numerem: 61 892 36 41, osobiście
w siedzibie urzędu – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub za pośrednictwem sołtysa. Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 10:00 dnia poprzedzającego zbiórkę. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i AGD prowadzony jest raz
na kwartał i w ciągu jednego dnia na terenie całej gminy.
W ramach zbiórki odbierane są: szafy, łóżka i inne meble oraz
sprzęt AGD i RTV (lodówki, pralki, telewizory, komputery, monitory, sprzęt elektryczno-elektroniczny). Poniższy harmonogram nie dotyczy mieszkańców osiedla „Zielone Wzgórza”.
MIESIĄC

DZIEŃ ZBIÓRKI

MIESIĄC

DZIEŃ ZBIÓRKI

MARZEC

25

WRZESIEŃ

30

CZERWIEC

24

GRUDZIEŃ

16

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18; 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 892 36 00; fax. 61 812 21 40
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl

ODPADY NIEBEZPIECZNE
Na terenie miasta i gminy zbierane są metodą „donoszenia” raz
na kwartał. W ramach zbiórki odbierane są: baterie, akumulatory, lekarstwa i opakowania po nich, opony oraz świetlówki.
Odpady należy dostarczyć do pojazdu w dniach i godzinach określonych w harmonogramie. Na terenach sołectw pojazd staje przy
posesji sołtysa. Jedynie w miejscowości Rakownia pojazd parkuje
przy budynku Remizy Strażackiej.
MIEJSCOWOŚĆ

GODZ. ZBIÓRKI

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
21.03.2011, 20.06.2011, 26.09.2011, 12.12.2011
MŚCISZEWO

8:00 – 9:00

STARCZANOWO

9:30 – 10:30

UCHOROWO

11:00 – 12:00

BIAŁĘŻYN

12:30 – 13:30

NIESZAWA

14:00 – 15:00

BIAŁĘGI

15:30 – 16:30

selektywna

ZBIÓRKA

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
22.03.2011, 21.06.2011, 27.09.2011, 13.12.2011
RADUSZYN

opadów

8:00 – 9:00

PRZEBĘDOWO

9:30 – 10:30

DŁUGA GOŚLINA

11:00 – 12:00

ŁOSKOŃ STARY

12:30 – 13:30

MUROWANA GOŚLINA, PL. POWST. WLKP

14:00 – 15:00

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
23.03.2011, 22.06.2011, 28.09.2011, 14.12.2011
ŁOPUCHOWO

8:00 – 9:00

WOJNOWO

9:30 – 10:30

TROJANOWO

11:00 – 12:00

GŁĘBOCKO

12:30 – 13:30

GŁĘBOCZEK

14:00 – 15:00

ŁOPUCHÓWKO

15:30 – 16:30

Terminy zbiórki, 1 raz w kwartale tj.:
24.03.2011, 24.06.2011, 29.09.2011, 15.12.2011
MUROWANA GOŚLINA - NOWY RYNEK

8:00 – 9:00

RAKOWNIA

9:30 – 10:30

KAMIŃSKO

11:00 – 12:00

BODUSZEWO

12:30 – 13:30

ZIELONKA

14:00 – 15:00

MUROWANA GOŚLINA - TARGOWISKO

15:30 – 16:30

Serwis zdjęciowy: www.sxc.hu

Harmonogram zbiórki
surowców wtórnych

www.murowana-goslina.pl

Szanowni Państwo,
Wraz ze wzrostem gospodarczym w Polsce wzrasta ilość produkowanych odpadów. Z przeprowadzonych badań wynika, że przeciętny
Polak produkuje rocznie ok. 274 kg odpadów. Dlatego problem
gospodarowania odpadami dotyczy każdego z nas. Racjonalna gospodarka odpadami opiera się na następujących zasadach:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ograniczanie ich
ilości oraz negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko
przy wytwarzaniu i użytkowaniu produktów i po zakończeniu ich
użytkowania,
2) zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku,
3) zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.
Każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego m.in. poprzez:
- unikanie wytwarzania odpadów (używanie toreb wielokrotnego
użytku, stosowanie surowców mniej szkodliwych dla środowiska
itp.)
- wielokrotne wykorzystanie produktów (wybieranie produktów zapakowanych w opakowania zwrotne, sprzedaż lub zakup produktów wielokrotnego użytku itp),
- selektywne zbieranie odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu
- gromadzenie i przekazywanie do utylizacji odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych,
- przekazywanie pozostałych odpadów do składowania.
Na terenie naszej gminy od lat funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, przynosząc wymierne korzyści dla środowiska. Głównymi
zaletami tej zbiórki jest po pierwsze ponowne przetworzenie i wykorzystanie odpadów w procesie recyklingu, które nie tylko przyczynia
się do ograniczenia ilości deponowanych na składowisku odpadów,
ale także ograniczenia zużycia zasobów naturalnych w procesach produkcyjnych. Olbrzymią zaletą prowadzonej na terenie gminy zbiórki jest także wydzielenie ze strumienia odpadów przeznaczonych do
składowania odpadów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla
środowiska, zdrowia i życia ludzi. Zebrane odpady niebezpieczne są
następnie przekazywane do utylizacji. Celem zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest przede wszystkim ich odpowiednie przetworzenie
(rozdrobnienie). Pozwala to na znaczne zmniejszenie objętości ww. odpadów, przez co zwiększa się chłonność i czas eksploatacji składowiska
odpadów.

HARMONOGRAM

ZBIÓRKI
surowców wtórnych
odpadów niebezpiecznych

i wielkogabarytowych

na 2011 rok

Z

asady zbiórki odpadów pozostają niezmienione i tak surowce wtórne odbiera firma, z którą mają Państwo podpisaną umowę
na odbieranie odpadów komunalnych.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
odbierane są od mieszkańców, którzy
uprzednio zgłoszą taką potrzebę. Informację o zamiarze pozbycia się odpadów należy zgłaszać pod numerem:
61 892 36 41, osobiście w siedzibie
urzędu – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (w godzinach
pracy urzędu) lub za pośrednictwem
sołtysa. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców osiedla „Zielone Wzgórza” prowadzona jest przez
Spółdzielnię Mieszkaniową według odrębnego harmonogramu.

Pozostałe zasady selektywnej zbiórki odpadów
pozostają niezmienione tzn.:
1. Dla budynków jednorodzinnych przeznaczony
jest system workowy, a z pojemników korzystają
mieszkańcy domów wielorodzinnych.
2. Do worków czy pojemników wrzucamy tylko te
odpady, na które są przeznaczone. Nie mieszamy surowców wtórnych oraz nie wrzucamy do
pojemników czy worków innych odpadów.
3. Worki, w których zostaną znalezione inne odpady, niż przeznaczone do zbiórki, nie będą
odbierane przez firmę.
4. Odpady wielkogabarytowe, uprzednio zgłoszone
do odebrania, prosimy wystawiać przed posesję
do godz. 8:00 w dniu zbiórki.
5. Odpady niebezpieczne dostarczamy do pojazdu
w dniu i godzinach wyznaczonych w harmonogramie. Na terenach sołectw, pojazd staje przy
posesji sołtysa. Na terenie gminy funkcjonują
stałe punkty zbiórki baterii, przeterminowanych lekarstw i opakowań po nich. Szczegóły na
www.murowana-goslina.pl.

SUROWCE WTÓRNE
Szkło, plastik i makulatura odbierane są od Państwa przez firmę, z którą podpisaną mają Państwo umowę na
odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele otrzymają od swoich firm worki na surowce wtórne.

Wraz z początkiem nowego roku chcielibyśmy ponownie zachęcić Państwa do prowadzenia w swoich gospodarstwach domowych selektywnej zbiórki odpadów. W tym celu przedstawiamy harmonogram zbiórki
odpadów na rok 2011. Wszystkich gorąco zachęcam do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów!
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
v.szalata@murowana-goslina.pl

MAKULATURA - gazety, książki,
papier piśmienny, zeszyty, opakowania kartonowe tektura

PLASTIK - butelki po napojach,
worki foliowe, opakowania po
chemii gospodarczej.

SZKŁO - butelki, słoiki

DO WORKÓW I POJEMNIKÓW NIE WRZUCAMY:
opakowań po olejach, naczyń
jednorazowych, styropianu,
opakowań po chipsach, szyb,
luster, szkła zbrojonego, porcelany, świetlówek, opakowań po
lekach, zatłuszczonego papieru,
opakowań po sokach czy mleku.

WRZUCAJĄC DO POJEMNIKÓW I WORKÓW INNE ODPADY SPOWODUJESZ, ŻE ICH RECYKLING BĘDZIE
BARDZO UTRUDNIONY LUB WRĘCZ NIEMOŻLIWY I W REZULTACIE ZEBRANE ODPADY ZAMIAST DO
RECYKLINGU TRZEBA BĘDZIE PRZEKAZAĆ DO UNIESZKODLIWIENIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW!

