KNURÓW REJON 4
Wąskie wjazdy (mały samochód)
2018
Harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej
Sienkiewicza 22a, b, c, 26a, b. Koziełka boczne. Kossak Szczuckiej.
Wolności 43a, 45b, 65a, 67a, 68b, 85a, 87c. Jagły, Hlonda,
WYKAZ ULIC
Plac Powstańców Śl. 1, 3 , 5, 7, 9, 11, 13
RODZAJ ODPADU
Zmieszane – pozostałe po
segregacji (czarne pojemniki/
worki)
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Odbiór odpadów z nieruchomości prowadzi Komart Sp. z o.o. Knurów, ul.Szpitalna 7, tel. 32 2351183 wew. 1, 2

Dodatkowe informacje:
- na terenie Knurowa segregacja odpadów jest obowiązkowa, w związku z tym odpady należy
umieszczać we właściwych kolorystycznie workach/pojemnikach;
- w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów o tym fakcie zostanie powiadomiony Urząd
Miejski w Knurowie;
- odpady należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6:00 rano, przed posesję w miejscu umożliwiającym
bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do ich odbioru;

- odpady niewystawione przed posesję w wyznaczonym terminie będą odebrane w kolejnym
terminie wynikającym z harmonogramu - pojazdy nie będą zawracane z trasy;
- odpady opakowaniowe przed ich umieszczeniem w worku należy zgniatać - prosimy o ich
zapełnianie
co najmniej do 3/4 objętości;
- odpady zielone (worek koloru brązowego) odbierane będą przy każdym wywozie w ilości do 10 szt.
W przypadku posiadania większej ilości – worki z odpadami zielonymi można przekazać nieodpłatnie do
PSZOKa znajdującego się w Knurowie przy ul. Szybowej 44. Worki należy wówczas dostarczyć we własnym
zakresie.

- pojemniki zamarznięte nie będą opróżniane ze względu na możliwość ich uszkodzenia (prosimy
nie zalewać wodą popiołu);
- z nieruchomości niezamieszkałych (np.: działalność gospodarcza, usługi, handel itp.)
znajdujących się w rejonie ulic z zabudową jednorodzinną, odpady będą odbierane z
częstotliwością i w ilościach zgodnych ze złożoną deklaracją zgodnie z harmonogramem;
- harmonogram nie dotyczy przedsiębiorstw w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz chemikaliów.
- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Szpitalnej 7 oraz
ul. Szybowej 44; godz. otwarcia: śr., pt. 1300- 1700 oraz sob. 1000-1400. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 32 235 11 83 wew.1, 2 oraz na stronie internetowej: www.komart.pl

