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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach 30 kwietnia – 25 czerwca 2011 r. (soboty) podstawiane będą kontenery na odpady
wielkogabarytowe w ramach akcji sprzątania, organizowanej przez Urząd Miejski w
Łomiankach. Kontenery będą podstawione w godz. 8.00 - 12.00 Akcja obejmuje zbiórkę
jedynie odpadów wielkogabarytowych tj. odpadów komunalnych, których ze względu na
swoje rozmiary lub masę, nie można umieszczać w typowych pojemnikach. Inne odpady w
tym m.in. gruz, odpady z remontów lub budowy, bieżące odpady z gospodarstw domowych
nie będą przyjmowane. Prosimy o nie pozostawianie odpadów obok kontenerów oraz w
miejscach, z których kontenery zostały zabrane. Akcja będzie nadzorowana i monitorowana
przez pracowników Urzędu Miejskiego i Straż Miejską.

Burmistrz Łomianek zawiadamia wszystkich mieszkańców, że w dniach 30 kwietnia – 25 czerwca 2011
r. (soboty) podstawiane będą kontenery na odpady wielkogabarytowe w ramach akcji sprzątania,
organizowanej przez Urząd Miejski w Łomiankach.Kontenery będą podstawione w godz. 8.00 - 12.00.
Akcja obejmuje zbiórkę jedynie odpadów wielkogabarytowych tj. odpadów komunalnych, których ze
względu na swoje rozmiary lub masę, nie można umieszczać w typowych pojemnikach. Inne odpady w
tym m.in. gruz, odpady z remontów lub budowy, bieżące odpady z gospodarstw domowych nie będą
przyjmowane. Prosimy o nie pozostawianie odpadów obok kontenerów oraz w miejscach, z których
kontenery zostały zabrane.Akcja będzie nadzorowana i monitorowana przez pracowników Urzędu
Miejskiego i Straż Miejską.

Plan podstawiania kontenerów na odpady wielkogabarytowe na terenie gminy Łomianki:

30 kwietnia
ul. Partyzantów przy placu zabaw,
ul. Dolna przy ul. Brukowej (przy przepompowni po prawej stronie),
ul. Długa przy nr 66
ul. Brukowa przy
ul. Długiej
ul. Zachodnia przy
ul. Rzemieślniczej                
ul. Zachodnia przy
ul. Zielonej,                                                                       
ul. Francuska przy Zawilca                                                                 
ul. Ofiar Katynia przy
ul. Łuże                                                                            
 
07maja
ul. 11-go Listopada przy
ul. Wałowej                                                 



ul. Przyłuskiego przy
ul. Sobieskiego,                                         
ul. Pancerz na końcu                                                                                        
ul. Warszawska przy
ul. Olszynowej
ul. Orzeszkowej przy numerze 1                                        
ul. Brukowa przy
ul. Łąkowej                                                          
ul. Warszawska przy
ul. Polnej
ul. Fabryczna na końcu                                                                               
ul. Kiepury przy ul. Jeziornej                                                                                            

21 maja
ul. Ferrytowa przy ul Osiedlowej,                                     
ul. Osiedlowa przy ul. Wiślanej.                                              
ul. Krótka przy ul. Przeskok,                                                      
ul. Majowa przy nr 5                                                            
ul. Jaśminowa przy
ul. Racławickiej                                            
ul. Agawy przy
ul. Kaktusowej                                                 
ul. Staszica w połowie ulicy                                                       
ul. Konarskiego przy
ul. Kolejowej                                         
ul. Zalotna przy
ul. Gospodarczej

04 czerwca
ul. Szczęśliwa przed nr 9                                           
ul. Armii Poznań przy
ul. Batalionów Chłopskich,               
ul. Skrzetuskiego przy
ul. Kmicica                                  
ul. Rolnicza przy
ul. Dąbrówki                                                         
ul. Wiejska przy
ul. Chopina                                                            
ul. Szczytowa przy
ul. Wiślanej                                                    
ul. Wiślana na końcu                                                                         
ul. Armii Poznań na końcu                                                                                               

18 czerwca
ul. Mokra przy



ul. Krzywej                                                                       
ul. Niegodzisza przy
ul. Wiązowej                                  
ul. Ogrodowa przy
ul. Cienistej                                                              
ul. Konopnickiej przy
ul. Akinsa                                      
ul. Miła przy ul. Niskiej                                                             
ul. Lotników Alianckich przy
ul. Konopnickiej       
ul. Graniczka przy ul. Baśniowej

25 czerwca
jeziorko Dziekanowskie Dziekanów Polski          
jeziorko Dziekanowskie Dziekanów Nowy       
ul. Poziomkowa przy nr 22                                                                     
ul. Jagodowa przy domu opieki                               
ul. Jagodowa przy nr. 53 ul                      
ul.Strzelecka przy Szkole Podstawowej.               
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