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Szanowni Państwo,
Właśnie mijają dwa lata od wejścia w życie przepisów zmieniających
system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego kraju.
Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, że dla Miasta Międzyrzec Podlaski były
to dwa lata pozytywnych zmian, oraz pogłębiania świadomości mieszkańców
w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Jesteśmy dumni, że Mieszkańcy Miasta bardzo odpowiedzialnie podchodzą
do kwestii segregacji odpadów. Ponad 92% Międzyrzeczan prowadzi selektywną
zbiórkę odpadów w swoich domach, co przekłada się na zwiększenie ilości
surowców wtórnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych oraz
wysokie poziomy odzysku, do osiągnięcia których zobligowana jest każda gmina.
W tym miejscu pragniemy gorąco zachęcić wszystkich Mieszkańców Miasta,
którzy nie segregują odpadów, aby zechcieli podjąć trud segregowania odpadów,
obniżając swoje koszty związane z gospodarką odpadami.
Na sprawność działania miejskiego systemu gospodarki odpadami
ogromny wpływ ma też systematyczne uiszczanie przez Państwa opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że opłata
za gospodarowanie odpadami, wyliczona przez Państwa w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona bez
wezwania w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe.
Informujemy także o konieczności gromadzenia odpadów komunalnych
w sposób zgodny ze złożoną deklaracją oraz stosowania się do zasad segregacji
odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku
pracownicy firmy wywozowej wykonają dokumentację zdjęciową i zgłoszą
każdorazowy fakt naruszenia zasad do Urzędu Miasta w celu przeprowadzenia
procedury kontrolnej.
Przypominamy również o obowiązku wystawiania worków/pojemników
z poszczególnymi frakcjami odpadów w miejsce ogólnodostępne przed
bramę posesji w dniach wyznaczonych w harmonogramie przed godziną 7 ⁰⁰.
Niedopuszczalne jest wystawianie w jednym dniu wszystkich frakcji odpadów gdyż
dezorganizuje to pracę pracowników firmy wywozowej oraz może doprowadzić
do sytuacji, w której odpady nie zostaną odebrane.
W ramach przypomnienia najważniejszych założeń systemu gospodarki
odpadami, a w szczególności zasad segregacji odpadów komunalnych
obowiązujących na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski przekazujemy
Państwu Informator, który dostępny jest również na stronie internetowej
www.miedzyrzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta.
Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej, czytania
informatora miejskiego „Międzyrzecki Samorządowiec” oraz informacji
wyświetlanych na tablicy interaktywnej zlokalizowanej na Placu Jana Pawła II,
gdzie zamieszczane są bieżące informacje i miesięczne harmonogramy odbioru
odpadów.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UWAGA: ZMIANA STAWEK OPŁATY OD 1 WRZEŚNIA 2015r.
Opłata wyliczana jest przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej do Burmistrza
Miasta. Należy ją wyliczyć w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość i zadeklarowany sposób zbierania odpadów, i tak:
•

•

opłata za odpady zbierane w sposób selektywny za jednego mieszkańca
na miesiąc wynosi:
► 7 zł, przy liczbie od 1 do 4 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,
► 5 zł od piątego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego
nieruchomość.
opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny – 14 zł za jednego
mieszkańca na miesiąc,

Przy obliczaniu opłaty w deklaracji należy podać liczbę osób faktycznie
zamieszkujących daną nieruchomość łącznie z dziećmi, niezależnie od ich wieku.
Należy pamiętać, że właścicielami nieruchomości, w rozumieniu przepisów ww. ustawy
są też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej Miastu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,
a w przypadku „nowo zamieszkałych” nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca.
UISZCZANIE OPŁATY
Opłatę uiścić należy bez wezwania, raz na dwa miesiące w terminie do 10 dnia
pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, i tak:
•       do 10 lipca (za lipiec i sierpień),
•       do 10 września (za wrzesień i październik),
•       do 10 listopada (za listopad i grudzień),
•       do 10 stycznia  (za styczeń i luty),
•       do 10 marca (za marzec i kwiecień),
•       do 10 maja  (za maj i czerwiec).
Wyliczoną w deklaracji opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta
lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski:
BS Międzyrzec Podlaski Nr rachunku 16 8039 0006 0000 0000 0452 0003
wpisując w tytule: „(imię i nazwisko, adres nieruchomości na której powstają
odpady), opłata za miesiące ………”

Należy pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do Miasta
podlega przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących
będą wyciągane takie same konsekwencje, jak w przypadku nie płacenia podatku
od nieruchomości.
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości zamieszkałych przedsiębiorca
na zlecenie Miasta, odbierze odpady zbierane selektywnie oraz zmieszane odpady
komunalne – w każdej ilości, która zostanie zgromadzona w odpowiednich
pojemnikach i workach i wystawiona poza obręb (np. przed bramę) posesji.
Na terenie Miasta obowiązuje selektywna zbiórka odpadów z podziałem
na następujące frakcje:
1)   makulatura;
2)  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz drobne odpady
metalowe;
3)   szkło opakowaniowe;
4)   odpady zielone obejmujące w szczególności: skoszoną trawę, liście, usunięte
rośliny ogrodowe i domowe, rozdrobnione gałęzie i choinki naturalne;
5)   popiół;
6)   przeterminowane i niewykorzystane leki;
7)   chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby,
przeterminowane środki ochrony roślin; chemikalia należy gromadzić
i przekazywać przedsiębiorcy w szczelnych, zamkniętych opakowaniach najlepiej
oryginalnych;
8)   zużyte baterie i zużyte akumulatory małogabarytowe;
9)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz
zużyte energooszczędne źródła światła;
10) zużyte opony;
11)odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne pochodzące
z przebudowy lub remontów prowadzonych na tych nieruchomościach
przez ich właścicieli we własnym zakresie, nie wymagające pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Pozostałe, niewymienione odpady komunalne, które powstają na terenie
nieruchomości zamieszkałych kwalifikuje się jako zmieszane odpady komunalne.
POJEMNIKI I WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
Na terenie miasta w zabudowie jednorodzinnej obowiązuje pojemnikowoworkowy system zbierania odpadów. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany
jest wyposażyć swoją nieruchomość w odpowiednie pojemniki lub worki
do zbiórki odpadów.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być sprawne technicznie,
zapewniające możliwość opróżniania przez przeznaczone do tego celu pojazdy,
posiadać pokrywę, uchwyt lub inne elementy umożliwiające ich przemieszczanie
np. kółka. Ponadto powinny być utrzymane w czystości. Minimalna pojemność
pojemnika to 110 litrów. Liczba pojemników powinna być dostosowana do liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Worki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być oznaczone kolorem, ale
mogą być również półprzezroczyste w celu ułatwienia identyfikacji zawartości
worka, bez konieczności otwierania go. Minimalna pojemność worków to 110 l.
Oznaczenia oraz rodzaje pojemników/worków, w których należy zbierać odpady:
1)  makulatura – pojemnik/worek oznaczony kolorem niebieskim (lub napis
MAKULATURA);
2)  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz drobne odpady
metalowe – pojemnik/worek oznaczony kolorem żółtym (lub napis
TWORZYWA SZTUCZNE);
3)   szkło opakowaniowe – pojemnik/worek oznaczony kolorem zielonym
      (lub napis SZKŁO);
4)   odpady zielone – pojemnik lub worek (także może być biodegradowalny);
5)   popiół – pojemnik;
6)   zmieszane odpady komunalne – pojemnik/worek oznaczony kolorem czarnym;

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
MAKULATURA
TU NIE WRZUCAMY:
TU WRZUCAMY:
- opakowań wielomateriałowych,
- gazety, prospekty, magazyny;
które oprócz papieru zawierają
- książki, zeszyty;
inne materiały np.: papier
- papier szkolny, biurowy,
powlekany folią;
opakowaniowy (pakowy);
- kalki, papieru przebitkowego;
- torebki papierowe, papierowe
- tłustego, zabrudzonego papieru;
opakowania po żywności;
- pieluch jednorazowych, podpasek,
- pudełka, kartony, tekturę falistą;
papierowych artykułów
- wytłaczanki po jajach;
higienicznych;
- opakowania po papierosach;
- tapet;
- worków po nawozach, cemencie
- tekturowe opakowania
i innych materiałach budowlanych.
po proszkach do prania.
ZANIM WRZUCISZ DO POJEMNIKA/WORKA:
- wyjmij resztki produktów spożywczych;
- złóż na płasko pudła, pudełka, kartony, zgnieć wytłaczanki po jajach.

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,
DROBNE METALE
TU NIE WRZUCAMY:
TU WRZUCAMY:
- jednorazowe plastikowe butelki
- butelek i pojemników
typu PET po napojach, wodzie,
z zawartością;
sokach wraz z zakrętkami;
- styropianu, tworzyw piankowych;
- plastikowe opakowania po chemii - opakowań po smarach, płynach
gospodarczej, środkach czystości
chłodniczych, olejach
i kosmetykach (butelki po
samochodowych;
szamponach, płynach do kąpieli,
- opakowań pod ciśnieniem
płynach do płukania tkanin,
po piankach i po farbach;
płynach do mycia naczyń itp.);
tworzyw pochodzenia
- torebki foliowe, woreczki,
medycznego (np.: strzykawek,
reklamówki;
wenflonów i innych artykułów
- koszyczki po owocach i innych
medycznych);
produktach;
mokrych, tłustych, zabrudzonych
- plastikowe jednorazowe kubki,
folii;
talerze, tacki, sztućce;
- opakowania po produktach
- sprzętu AGD i RTV;
spożywczych, np. po słodyczach,
- opakowań po nawozach, środkach
ciastkach, lodach, mrożonkach;
ochrony roślin i zwierząt;
- plastikowe doniczki, miski,
- zużytych baterii i akumulatorów.
wiaderka;
- kubki po jogurtach, śmietanie bez
zawartości;
- plastikowe części zabawek;
- kartony po sokach i mleku;
- puszki po konserwach i napojach;
- złom żelazny i kolorowy;
- puszki po karmie dla zwierząt;
- metalowe kapsle z butelek,
zakrętki od słoików i butelek;
- folię aluminiową;
- opakowania po olejach
spożywczych i maśle;
- opakowania po dezodorantach,
lakierach do włosów,
odświeżaczach powietrza.
ZANIM WRZUCISZ DO WORKA:
- wrzucaj czyste opakowania;
- zgnieć opakowania przed wrzuceniem.

SZKŁO OPAKOWANIOWE
TU WRZUCAMY:
TU NIE WRZUCAMY:
- szklane butelki – bez korków
- butelek i innych pojemników
z zawartością;
i kapsli;
- szkła okiennego i szkła zbrojonego;
- słoiki – bez nakrętek;
- czystą stłuczkę szklaną - bezbarwną - zakrętek, kapsli, korków;
- porcelany, fajansu, innej ceramiki
i kolorową;
(np.: talerzy, kubków, doniczek,
- szklane opakowania
glazury itp.);
po kosmetykach.
- naczyń żaroodpornych;
- żarówek, świetlówek, lamp
neonowych;
- monitorów, lamp telewizyjnych,
reflektorów;
- szyb samochodowych;
- luster, witraży, kryształów;
- talerzy, kubków, doniczek;
- zniczy z zawartością wosku;
- termometrów, strzykawek.
ZANIM WRZUCISZ DO WORKA:
- nie tłucz szkła przed wrzuceniem;
- wrzucaj czyste opakowania – opróżnij butelki i słoiki z zawartości;
- zdejmij zakrętkę, pokrywkę.
ODPADY ZIELONE I KUCHENNE ODPADY BIODEGRADOWALNE
TU WRZUCAMY:
TU NIE WRZUCAMY:
- skoszoną trawę;
- drewna impregnowanego, płyt
- zgrabione liście;
wiórowych i pilśniowych;
- rozdrobnione gałęzie drzew
- piasku, kamieni;
i krzewów, trociny i korę drzew;
- popiołu;
- zielone części roślin;
- szkła;
- łodygi, kwiaty oraz inne części
- tworzyw sztucznych;
roślin pochodzące z prac
porządkowych pielęgnacyjnych
- makulatury;
w przydomowych ogródkach,
- odchodów zwierzęcych;
ogrodach i sadach, chwasty;
- niedopałków papierosów.
- kuchenne odpady
biodegradowalne.
ZANIM WRZUCISZ DO WORKA:
- rozdrobnij gałęzie.

POPIÓŁ
TU WRZUCAMY:
TU NIE WRZUCAMY:
- popioły pochodzące ze spalania
- nie należy wrzucać innych
węgla i drewna w piecach
odpadów oprócz popiołu.
i kominkach.
ZANIM WRZUCISZ DO POJEMNIKA:
- nie wrzucaj do pojemnika gorącego popiołu;
ODPADY ZMIESZANE
TU WRZUCAMY:
- wszystkie odpady pozostałe po segregacji (np.: ubrania, buty, opakowania
ze styropianu, worki z odkurzacza,
sznurki, wstążki, artykuły higieniczne,
pieluchy jednorazowe, podpaski, niedopałki papierosów, zmiotki, potłuczone naczynia, lustra, szkło okienne,
zepsute zabawki, płyty CD/DVD, kasety
wideo i magnetofonowe, niewykorzystane kosmetyki).

TU NIE WRZUCAMY:
- surowców wtórnych, które przy
wyborze selektywnego sposobu
zbierania powinny być zbierane
w oddzielnych workach lub
pojemnikach;
- gruzu;
- popiołu w okresie zimowym,
- odpadów zielonych i kuchennych,
odpadów biodegradowalnych
w okresie letnim.

W PRZYPADKU WYBORU NIESELEKTYWNEGO SPOSOBU ZBIERANIA
ODPADÓW DO JEDNEGO POJEMNIKA / WORKA WRZUCAMY WSZYSTKIE
ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne pochodzące
z przebudowy lub remontów prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych
przez ich właścicieli we własnym zakresie, nie wymagające pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych odbierane
są z tych nieruchomości po indywidualnym zgłoszeniu właściciela. Przedsiębiorca
podstawia pojemnik pod wskazany adres i odbiera go w terminie ustalonym
z właścicielem tej nieruchomości.

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
Przeterminowane i niewykorzystane leki należy wrzucać do specjalnych
pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie Miasta Międzyrzec
Podlaski, tj.:
1)    Apteka – ul. Kordiana 2,
2)    Apteka – ul. Pocztowa 6,
3)    Apteka – ul. Partyzantów 53,
4)    Apteka – ul. Nassuta 7.
ZBIÓRKA BATERII
Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wrzucać do specjalnych
pojemników ustawionych w wyznaczonych przez Miasto placówkach oświatowych,
handlowych oraz Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, tj.:
1)    Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 - Przedszkole Nr 2, ul. Przedszkolna 2;
2)    Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 - Przedszkole Nr 3, ul. Leśna 2;
3)    Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 - Przedszkole Nr 4, ul. Wita Stwosza 1;
4)   Z espół Placówek Oświatowych Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Warszawska 40;
5)   Z espół Placówek Oświatowych Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Partyzantów 8;
6)    Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Leśna 2;
7)    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 30;
8)    Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 3-go Maja 40;
9)    Market „Stokrotka”, ul. Warszawska 1;
10)  Market „Topaz”, ul. Kordiana 6;
11)  Market „Grosik”, ul. Targowa 8;
12)  Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8;
13)  Sklep „Monika”, ul. Kasztanowa 34;
14)  Sklep, ul. Przechodnia 22.

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ramach obowiązującego systemu gospodarki odpadami Miasto Międzyrzec
Podlaski tworzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
tzw. PSZOKi, tj. specjalne miejsca gdzie każdy mieszkaniec miasta będzie mógł
samodzielnie dostarczyć i bezpłatnie przekazać następujące rodzaje odpadów:
1) chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby,           
przeterminowane środki ochrony roślin i zwierząt; chemikalia należy
gromadzić i przekazywać przedsiębiorcy w szczelnych, zamkniętych
opakowaniach najlepiej oryginalnych;
2)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz
zużyte energooszczędne źródła światła;

3)   zużyte opony;
4)  meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące te, które ze względu
na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach
stosowanych na terenie nieruchomości (np.: dywany, chodniki, kołdry, koce,
walizki, armatura łazienkowa itp.);
5)   makulatura;
6)  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz drobne odpady
metalowe;
7)   szkło opakowaniowe;
8)   odpady zielone i kuchenne odpady biodegradowalne;
9)  odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne pochodzące
z przebudowy lub remontów prowadzonych na tych nieruchomościach przez
ich właścicieli we własnym zakresie, nie wymagające pozwolenia na budowę
ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych;
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane będą
na działkach będących własnością Miasta, tj.:
1)  plac targowy przy ulicy Tadeusza Kościuszki – punkt świadczy swoje
usługi w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰;
2 ) u t w a r d z o n a c z ę ś ć d z i a ł k i m i e j s k i e j p r z y u l i c y K s . Ad o l f a
Pleszczyńskiego – punkt świadczy swoje usługi w każdą trzecią sobotę
miesiąca w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰;
Uwaga:
Należy pamiętać, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczany
do Punktów Selektywnej Zbiórki musi być kompletny, tzn. że na przykład lodówki,
pralki, telewizory itp. nie mogą być pozbawione np. obudowy.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI
Mieszkańcy Miasta wystawiają pojemniki i worki z odpadami poza obręb
(np. przed bramę) posesji.
Pojemniki będą opróżniane a worki zabierane przez pracowników firmy
wywozowej w dni powszednie – od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.
W roku wydzielone zostały dwa okresy:
•     okres letni - od 1 maja do 30 listopada,
•     okres zimowy – od 1 grudnia do 30 kwietnia.

Na terenie Miasta funkcjonuje podział na rejony:

REJON I (od ul. Warszawskiej w kierunku ul. Piłsudskiego):
obejmujący ulice: Akacjowa, Balladyny, Broniewskiego, Brzeska, Brzozowa,
Cisowa, Dębowa, Drohicka, Eichlera, Garbarska, Grabowa, Jodłowa,
Kaczyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Kordiana,
Kruczkowskiego, L eszczynowa, L eśna, Lipowa, Łąkowa, Ł osicka,
Mickiewicza, Młynarska, Modrzewiowa, Nałkowskiej, Niewęgłowskiego,
Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Piłsudskiego, Piramowicza, Piwna, Plażowa,
Pleszczyńskiego, Podłęczna, Polna, Prusa, Przedszkolna, Reja, Sienkiewicza,
Słowackiego, Staffa, Staromiejska, Staszica, Stodolna, Sosnowa, Świerkowa,
Warszawska, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wschodnia, Wyszyńskiego,
Zachodnia, Zarówie, Zawadki.
REJON I
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU
MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI - zabudowa jednorodzinna
RODZAJ ODPADU

okres letni od 1 maja
do 30 listopada

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
MAKULATURA
TWORZYWA
SZTUCZNE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
DROBNE METALE
SZKŁO
OPAKOWANIOWE
ODPADY ZIELONE
I KUCHENNE ODPADY
BIODEGRADOWALNE

pierwsza i trzecia środa
miesiąca

okres zimowy
od 1 grudnia
do 30 kwietnia
pierwsza i trzecia środa
miesiąca

pierwszy i trzeci wtorek
miesiąca

pierwszy i trzeci wtorek
miesiąca

drugi i czwarty
czwartek miesiąca

___

___

drugi i czwarty czwartek
miesiąca

POPIÓŁ

REJON II (od ul. Warszawskiej w kierunku ul. Łukowskiej):
obejmujący ulice: Adamki, Asnyka, Berezowska, Boczna, Brzechwy, Ceglana,
Chabrowa, Chełmońskiego, Czysta, Dunikowskiego, Pl. Dworcowy, Gospodarcza,
Górna, Graniczna, Grottgera, Grzybowa, Handlowa, Pl. Jana Pawła II, Jatkowa,
Jasna, Jelnicka, Kolejowa, Kossaka, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Krysińskiego,
Kusocińskiego, Kwiatowa, Lubelska, Listopadowa, Łukowska, 3 Maja, Mała,
Matejki, Miodowa, Mleczarska, Mydlarska, Nadbrzeżna, Narutowicza, Nassuta,
Niecała, Okrężna, Okólna, Parkowa, Partyzantów, Pocztowa, Podrzeczna,
Pogodna, Poprzeczna, Przechodnia, Pszenna, Pułaskiego, Radzyńska, Równa,
Różana, Rymarska, Rzeczna, Sikorskiego, Siteńska, Słoneczna, Spółdzielcza,
Strażacka, Strzelecka, Stwosza, Targowa, Tartaczna, Topolowa, Tuliłowska,
Wesoła, Widna, Wspólna, Wysoka, Zielona, Zadworna, Zahajkowska,
Zamczysko, Zgodna, Żwirowa, Żelazna, Żytnia.

REJON II
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU
MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI - zabudowa jednorodzinna
RODZAJ ODPADU

okres letni od 1 maja
do 30 listopada

ZMIESZANE ODPADY
KOMUNALNE
MAKULATURA
TWORZYWA
SZTUCZNE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
DROBNE METALE
SZKŁO
OPAKOWANIOWE
ODPADY ZIELONE
I KUCHENNE ODPADY
BIODEGRADOWALNE

druga i czwarta środa
miesiąca

okres zimowy
od 1 grudnia
do 30 kwietnia
druga i czwarta środa
miesiąca

drugi i czwarty wtorek
miesiąca

drugi i czwarty wtorek
miesiąca

POPIÓŁ

drugi i czwarty
czwartek miesiąca
___

___

drugi i czwarty czwartek
miesiąca

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 83 372 62 39.

