GMINA PŁASKA
Grafik wywozu odpadów na 2019 r.
Odpady zmieszane
25 styczeń;

22 luty;

25 marzec;

26 kwiecień;

13, 27 maj;

8, 24 czerwiec;

8, 26 lipiec; 12, 26 sierpień; 9, 25 wrzesień; 19 październik; 25 listopad; 27 grudzień
Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Żyliny, Przewięź
28 styczeń;

25 luty;

27 marzec;

27 kwiecień;

17, 29 maj; 10, 28 czerwiec;

13, 27 lipiec; 17, 28 sierpień; 14, 27 wrzesień; 28 październik; 27 listopad; 28 grudzień
Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć, Tartak
30 styczeń;

27 luty;

29 marzec; 29 kwiecień;

20,31 maj;

15, 29 czerwiec;

15, 29 lipiec; 19, 30 sierpień; 16, 30 wrzesień; 30 październik; 29 listopad; 30 grudzień
Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Mikaszówka, Muły,
Rubcowo, Lubinowo, Trzy Kopce, Rygol, Jałowy Róg

Odpady segregowane*
21 styczeń;

18 luty;

19 marzec;

27 kwiecień;

21 maj;

15 czerwiec;

16 lipiec; 20 sierpień; 17 wrzesień; 28 październik; 26 listopad; 27 grudzień;
Dalny Las, Macharce, Mołowiste, Podmacharce, Serski Las, Serwy, Sucha Rzeczka, Żyliny

22 styczeń;

19 luty;

23 marzec;

29 kwiecień;

22 maj;

22 czerwiec;

17 lipiec; 22 sierpień; 18 wrzesień; 29 październik; 28 listopad; 28 grudzień;
Gorczyca, Gruszki, Płaska, Strzelcowizna, Jazy, Perkuć, Tartak

23 styczeń;

20 luty;

29 marzec;

30 kwiecień;

24 maj;

29 czerwiec;

19 lipiec; 24 sierpień; 20 wrzesień; 30 październik; 29 listopad; 30 grudzień;
Rudawka, Kudrynki, Osienniki, Kielmin, Lipiny, Lubinowo, Mikaszówka, Muły, Przewięź,
Rubcowo, Trzy Kopce, Rygol, Jałowy Róg

ODPADY WIELOGABARYTOWE**
na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy pod nr 87 643 90 80 lub MPO Sp. z o.o. Oddział
w Augustowie, tel. 87 643 70 22. w terminach:

16, 18 marzec; 10, 11 październik

ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD***
odbiór w świetlicach wiejskich w terminach:

4 marzec; 1 lipiec; 4 listopad

(*
Segregacja odpadów

PLASTIK

SZKŁO

MAKULATURA

Należy wrzucać
• plastikowe butelki bez nakrętek,
• plastikowe opakowania po
napojach i żywności
• opakowania po kosmetykach,
płynach do mycia i chemii
gospodarczej
• torebki foliowe, folie ze
zgrzewek
•
• szkło opakowaniowe bez
zamknięć i nakrętek,
• butelki i słoiki po żywności i
napojach,
• opakowania po kosmetykach,

•
•
•
•
•

gazety i czasopisma,
prospekty i katalogi,
kartony i tektury,
zużyte zeszyty i stare książki,
papier biurowy i
kserograficzny,
• papier pakowny,
• koperty,

Nie należy wrzucać
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opakowań po aerozolach,
baterii,
puszek po farbach,
opakowań po olejach
przemysłowych, silnikowych,
płynach chłodniczych,
styropianu,
worków foliowych po
śmieciach,
ceramiki, porcelany i
kryształów,
szkła żaroodpornego,
szkła okularowego,
szkła okiennego,
szyb samochodowych,
luster,
żarówek, świetlówek, lamp
neonowych,
kartonów po napojach, sokach i
mleku,
tapet,
zabrudzonego, szczególnie
zatłuszczonego papieru,
pieluch i innych artykułów
higienicznych,
worków po cemencie,
papieru faksowego,

(**
Do odpadów wielkogabarytowych należą:
•
•
•
•
•

stoły, krzesła i fotele,
tapczany i łóżka,
materace i pierzyny,
szafy i regały oraz inne meble,
opony o dopuszczalnej średnicy 90cm

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:
•
•
•
•
•
•
•
•

drewniane deski i belki,
drzwi i ramy okienne,
panele i płytki,
wanny i umywalki,
muszle toaletowe i spłuczki,
grzejniki,
odpady remontowe i ogrodowe,
części samochodowe, motorowery, kosiarki
i pilarki spalinowe,
• sprzęt AGD i RTV,

(*** Odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV w świetlicach wiejskich w kolejności:
1. Dalny Las
8:00,
2. Płaska
8:40,
3. Mołowiste
9:00,
4. Gruszki
9:40,
5. Strzelcowizna 10:00,
6. Rubcowo
10:30,
7. Rudawka
11:00.

