
 Państwo Działkowicze z Gminy Radzymin 

 

Informujemy, że z dniem 8 maja 2021 r. przystępujemy do zbiórki odpadów komunalnych 

wytworzonych na działkach rekreacyjnych na terenie Gminy Radzymin. Wzorem ubiegłego 

roku będzie to zbiórka mobilna z wyznaczonych w terenie punków odbioru. 

Oprócz zmieszanych odpadów komunalnych oferujemy również odbiór odpadów 

komunalnych segregowanych. Wszystkie odpady będą odbierane w workach – kolory w 

zależności od rodzaju odpadu : zielone – szkło, niebieskie-papier, żółte-plastik, brązowe- 

odpady bio, czarne- zmieszane odpady komunalne 

ZASADY ODBIORU: 

I. TERMINY ODBIORÓW – soboty co 2 tygodnie 

8 V , 22 V 

5 VI, 19 V 

3 VII, 17 VII, 31 VII 

14 VIII, 28 VIII 

11 IX, 25 IX 

9 X, 23X 

 

II. MIEJSCA /punkty/ I GODZINY ODBIORU 

- Łosie  skrzyżowanie ulic Sosnowa/Działkowa                          -     8.00 -  8.25             

- Ruda przy sklepie                                                                          -     8.30 -  8.55 

- Borki  skrzyżowanie ulic Słowiańska/Rekreacyjna                  -     9.00 -  9.25  

- Arciechów skrzyżowanie  ulic Zegrzyńska/Jaworowa            -     9.30 -  9.55 

- Arciechów skrzyżowanie ulic Ogólna/Okrąglica                      -  10.00 - 10.25 

- Arciechów skrzyżowanie ulic Serocka/Pod Świerkami           -  10.30 - 10.55 

- Stare Załubice OSP                                                                        -  11.00 - 11.25 

- Nowe Załubice skrzyżowanie ulic Kościelna/Wakacyjna        -  11.30 - 11.55 

-Nowe Załubice na rozdrożu, przy drodze do Dąbrowy            -  12.00 – 12.25                                                                                     

- Rejentówka ul. Borkowska przy transformatorze                     - 12.35 - 13.00 

W wyżej wymienionych punktach i godzinach będą na Państwa oczekiwać nasze 

samochody do odbioru odpadów oznaczone logo naszej firmy IMPERF. 

Worki z odpadami można oddać w dowolnym punkcie niezależnie od adresu 

działki. Jedynym warunkiem jest oznaczenie worka naklejką otrzymaną przy 

podpisywaniu umowy z naszą firmą. 

UWAGA: zabrania się pozostawiania worków z odpadami w punktach odbioru 

przed i po wyznaczonej godzinie. W przypadku takiego zachowania umowa 

zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym. 

 

 

 

 



UMOWA NA USŁUGĘ 

 

- warunkiem zawarcia umowy jest jednorazowy zakup 7 szt. worków na sezon niezależnie od 

rodzaju odpadu 

- należność za powyższe to kwota 257,04 zł / cena worka 34,00 zł+VAT=36,72 zł/ 

Nie wprowadzamy limitu górnego przy zakupie worków tzn. jest możliwość dokupienia  takiej 

ilości, która będzie zgodna z Państwa zapotrzebowaniem. Dodatkowe worki będzie można 

odebrać u kierowcy w terenie po uprzednim dopełnieniu formalności zgłoszenia i zakupu. 

 

- opłatę powyższą wzorem ubiegłego roku można wnieść na konto firmy P.P.U.H IMPERF s.c. 

Dariusz Szpański, Gabriel Staniec,  05-200 Wołomin, ul.Łukasiewicza 7d, 

 

 numer konta 61 1020 1042 0000 8802 0437 7867 

 

Prosimy o podanie na przelewie danych do wystawienia faktury oraz numer telefonu do 

kontaktu lub kontakt telefoniczny z firmą w celu finalizacji umowy– 22 787 88 65 lub 

505113575. Umowa wraz z workami, naklejkami, fakturą bądź paragonem będzie do 

odebrania w siedzibie firmy lub u kierowcy  w  punktach odbioru odpadu. 

 

Drugim rozwiązaniem jest załatwienie wszystkich formalności w siedzibie firmy – 

 Wołomin, ul.Łukasiewicza 7d w dni robocze w godzinach 8.00-16.00   

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę Państwa ubiegłoroczne zapotrzebowanie na odbiór odpadów gabarytowych 

informujemy, że w bieżącym sezonie będziemy odbierać również ten odpad. Usługę będzie 

można zamawiać telefonicznie – 22 7878865, 505113575 lub mailowo imperf@imperf.com.pl.  

Wówczas określimy indywidualnie cenę dla klienta w zależności od ilości odpadów. Zbiórka 

gabarytów będzie odbywać się w niżej podanych terminach spod posesji klienta.  

Terminy zbiórek –  

29 maj 

21 sierpień   

 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy. 

                                                                                                       P.P.U.H. IMPERF 

        

mailto:imperf@imperf.com.pl

